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Sammanfattning

I  denna  uppsats  undersöks  hur  tecknade  serier  används  i  undervisningssammanhang  i 

gymnasieskolan. Metoderna som använts för att undersöka detta är enkätundersökning i tre 

gymnasieklasser  och  intervjuer  med  fyra  gymnasielärare.  Resultatet  ger  vid  handen  att 

tecknade  serier  används  i  begränsad  utsträckning.  Majoriteten  av  de  tillfrågade  eleverna 

ställde  sig  positiva  till  tecknade  serier  i  undervisningssammanhang  och  visade  sig  ha  en 

uppfattning  om  tecknade  seriers  kännetecken  som  överensstämmer  med  lärarnas.  De 

intervjuade lärarna uppger att de ser vissa didaktiska potentialer i undervisningsarbete med 

tecknade serier, men också att de ser problem med praktiken. Dessa problem är framförallt 

relaterade  till  lärarnas  uppfattningar  om  tecknade  seriers  litterära  kvaliteter  –  serier  ses 

framförallt som en inkörsport till annan, bättre litteratur. Två tecknade serier – Persepolis av 

Marjane  Satrapi och  Farbror  Joakims liv analyseras  också  utifrån  ett  intersektionellt 

perspektiv, i syfte att utröna vilka förebilder, maktstrukturer och samhällsnormer de förmedlar 

till läsarna. I förlängningen syftar detta till att undersöka eventuella didaktiska potentialer i 

pedagogiskt  värdegrundsarbete  med  de  analyserade  tecknade  serierna.  Analysen  visar  att 

Persepolis ger  en  ingående  skildring  av  en  ung,  politiskt  medveten  flicka  och  hennes 

identitetssökande i  två radikalt  olika samhällen:  fundamentalistiska Iran och liberala  (men 

främlingsfientliga) Österrike. Persepolis ger en relativt mångfacetterad bild av olika kulturer, 

etniciteter  och sociala system och kan därför erbjuda didaktiska potentialer  i värdegrunds-

arbete.  Farbror Joakims liv tenderar att cementera de positivistiska kategorier som splittrar 

upp och stratifierar ett samhälle och saknar problematiserande av de maktstrukturer och dito 

förhållanden som tas upp i berättelsen. De didaktiska potentialerna i detta verk kräver således 

ett aktivt problematiserande, antingen från lärarens sida eller från elevens.
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1. Inledning
Fröet till denna uppsats såddes under en VFU-period1 när jag för en gymnasieklass höll i ett 

litteraturhistoriskt moment. Jag valde att använda mig av bland annat ett antal seriealbum och 

noterade med förvåning och intresse elevernas reaktioner på denna texttyp.

Det märktes att de var ovana att betrakta tecknade serier som litteratur med en självklar 

plats i klassrummet. Många av eleverna var osäkra på hur de skulle läsa texten – en osäkerhet 

som aldrig uppstod i läsandet av konventionella texter såsom romaner, noveller, pjäser, etc. 

Eleverna  delades upp i  mindre  grupper och för att  tackla  texten valde de självmant  olika 

tillvägagångssätt – en del valde att titta på bilderna och tolka deras kulturella värde, andra 

valde en gemensam högläsningsmetod där de endast läste upp replikerna som stod skrivna i 

textbubblorna,  andra  valde  en  mera  berättande  metod.  Någon  inledande  genomgång  där 

eleverna  förberetts  för att  tillgodogöra  sig texterna på annat sätt  än de brukade hade inte 

förekommit.  Trots  detta  skilde sig  elevernas  metoder  väsentligt  från den  läsning  som jag 

tidigare bevittnat. Alla verkade de uppleva relationerna mellan bild och skrift på olika sätt. 

Detta intresserade mig – dels verkade eleverna vara ovana vid att läraren använder sig av 

tecknade serier som textmedium, dels valde de att nalkas texten på olika sätt.

Jag började fundera, dels på hur serier används i skolan och hur eleverna uppfattar dessa 

texter, men också på vilka värderingar, normer och förebilder texterna förmedlar till läsarna. 

Jag  inspirerades  till  stor  del  av  Lena  Holmboms  D-uppsats  Ungdomsromaner  i  skolans 

värdegrundsarbete2 när  jag  slutligen  beslöt  mig  för  att  skriva  om  dessa  frågor  i  mitt 

uppsatsarbete. Jag upplever dessutom att svensklärare i allmänhet är positivt inställda till att 

använda sig av serier i undervisningen, men att de ofta undviker att göra det eftersom de är 

osäkra på frågorna  vilka, hur och  varför. Det finns därför ett behov av att närmare studera 

seriemediet ur ett didaktiskt perspektiv.

1.1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet  är  att  studera vilken potential  två nyutgivna  serier  har för värde-

grundsarbete  med  inriktning  på  begrepp  som  identitet,  värderingar  och  förebilder.  En 

jämförelse med hur tecknade serier används i undervisningssammanhang och vilka serier som 

i  allmänhet  läses av ungdomar  kommer  också att  genomföras,  med utgångspunkt  från en 

enkätundersökning och ett antal lärarintervjuer.

1 VFU = verksamhetsförlagd utbildning.
2 Publicerad elektroniskt vid Luleå Tekniska Universitet: http://epubl.ltu.se/1402-1552/2008/030/LTU-DUPP-
08030-SE.pdf.
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Forskningssyftet kan formuleras i följande frågeställningar:

• Hur används tecknade serier i undervisningssammanhang på gymnasieskolan och 

vilka tecknade serier är det som i allmänhet läses av gymnasieungdomar?

• Vilka förebilder, maktstrukturer och samhällsnormer förmedlar de analyserade 

tecknade serierna till läsarna?

• Vilka didaktiska potentialer erbjuder dessa tecknade serier för den pedagog (verksam 

inom gymnasieskolan) som i sitt arbete utgår från styrdokumentens skrivningar om 

skolans värdegrund?

1.2 Metod

Tre olika datainsamlingsmetoder  har använts i  arbetet  med denna uppsats:  litteraturanalys, 

enkätundersökning samt intervjuer. Litteraturanalysen är ämnad att besvara de två sista fråge-

ställningarna medan enkäter och intervjuer har använts för att besvara första frågeställningen 

samt i urvalet av empiriskt material till litteraturanalysen.

Undersökningen har vissa kvantitativa inslag men är i huvudsak en kvalitativ ansats. Jan 

Trost talar i sin bok Enkätboken om avvägningen som forskaren måste göra mellan kvalitativ 

och kvantitativ metod: ”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors 

sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, 

är en kvalitativ studie rimlig”.3 Detta stämmer väl överens med mina frågeställningar, varför 

jag anser att  valet  av metod är rimligt  även i  detta fall.  Uppsatsens disposition är av den 

lineära strukturen, ”typisk för den traditionella forskningsrapporten”.4

Trosts Enkätboken har varit mig behjälplig i utformningen av enkätundersökningen, trots 

att jag på flera punkter gått emot givna rekommendationer. Trost anser att enkätförfattaren bör 

”sträva efter att undvika öppna frågor och att undvika följdfrågor, i synnerhet öppna sådana”.5 

Som kan utläsas av enkätens utformning (se Bilaga 1) har jag inte lytt detta råd, men jag anser 

att på de punkter jag har avvikit från Trosts riktlinjer har det varit i syfte att mera ingående 

besvara  frågeställningarna  samt  att  ge  ett  bättre  underlag  för  urvalet  av  det  empiriska 

materialet. Likaledes hjälpsam har Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun varit i 

genomförandet av intervjuerna som mycket av denna uppsats diskussion och slutsatser bygger 

på. Dessa intervjuer har genomförts med svensklärare verksamma inom några av gymnasiets 

olika utbildningar. Anledningen till att inga elever har intervjuats, är att jag i deras fall i första 

hand var intresserad av att få ett relativt representativt underlag för vilka serier de läser, samt 

3 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 23. 
4 Jarl Backman, Rapporter och Uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 61.
5 Trost (2007), s. 76.
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hur och var detta läsande sker. Att intervjua ett antal gymnasieelever skulle givetvis ha varit 

fördelaktigt, men inom tidsramarna för denna undersökning var det inte genomförbart.

Stor  fokus  läggs  på  den  litteraturanalytiska  delen  av  uppsatsen.  Analysen  genomförs 

utifrån ett intersektionellt perspektiv (se nedan) och är ämnad att ge underlag för diskussionen 

som  senare  förs  kring  didaktiska  potentialer  i  värdegrundsarbete  med  serier.  Urvalet  av 

litteratur  för  detta  moment  skedde efter  ett  övervägande av enkätundersökningens  resultat 

samt den information som lärarintervjuerna försåg mig med. Jag ville i urvalet täcka både de 

serier som faktiskt läses samt de serier som pedagoger ser potential i att arbeta med, men jag 

ville också avgränsa mig till ett översiktligt material. I själva analysen ingår naturligtvis också 

alltid ett subjektivt urval i form av det forskaren väljer att presentera. Här gäller det att, som 

Backman påpekar, att ”komma bortom det ibland rent triviala och partikulärt deskriptiva för 

att  fånga en helhetsbild  med ibland viktiga underliggande orsaksmekanismer”.6 Backmans 

språkbruk speglar här en helgarderande attityd som jag, i egenskap av litteraturtolkare, inte 

har råd att anlägga. I framläggandet av en personlig tolkning är det omöjligt att göra anspråk 

på att förmedla en absolut sanning. Det är emellertid möjligt att berika ämnesdiskursen, vilket 

alltså utgör min ambition.

Det material jag har insamlat i enkätundersökningen och intervjuer med lärare har jag valt 

att närma mig ur en kvalitativ vinkel. Intervjuerna har transkriberats och citeras som vore de 

skrivna texter. Enkätundersökningarna har, som redan påpekats, frågor till vilka eleverna får 

utforma svaret i fri text. Dessa har också använts kvalitativt i arbetet med uppsatsen.

1.3 Teoretisk ram

Eftersom denna uppsats  delvis  undersöker komplexa frågor som identitet,  värderingar  och 

förebilder, är det viktigt att anlägga ett brett perspektiv i tolkningen. Jag har valt att använda 

mig av intersektionalitetsteori i min litterära analys eftersom jag anser att denna teoribildning, 

genom att se till en mängd olika faktorer, inbjuder till goda möjligheter för nyanserad tolkning 

av litteratur. Den definition av intersektionalitet som jag utgår från i denna uppsats har jag till 

största delen hämtat från Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris bok Intersektionalitet, där 

författarna utforskar begreppet och dess relevans för att förstå komplexa maktrelationer och 

sociala strukturer. 

Det  intersektionella  perspektivet  har  sin  ideologiska  hemvist  i  socialismens  och 

feminismens  idékonstruktioner.  ”Vad  är  egentligen  intersektionalitetsperspektivets  studie-

6 Backman (1998), s. 54.
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objekt? I grunden är det skärningspunkten mellan ’ras’, genus och ’klass’”,7 anför Martha 

Giminez. Mycket av intersektionalitetens retorik är således hämtad från marxismen: Alla har 

en  ras-,  genus-  och  klasspecifik  identitet  och  alla  individer  är  samtidigt  förtryckta  och 

förtryckare.8 de los Reyes och Mulinari anser emellertid att ”maktanalyser inte kan reduceras 

till  en  fråga  om  kön,  klass  eller  ’ras’”.9 Istället  omfokuserar  de  den  omtalade 

skärningspunkten  till  samspelet  mellan  genus,  etnicitet,  nationalitet,  sexualitet,  klass  och 

hudfärg.10 Begreppet intersektionalitet är relativt nytt: år 2004 påpekade Eva Borgström att 

”det visserligen funnits med några år”, men att det ändå var ”tillräckligt nytt för att folk utan 

att skämmas ska våga fråga vad det betyder”.11 Borgström placerar intersektionalitet i samma 

teoretiska  traditioner  som postmodern  feministisk  teori,  postkolonial  teori,  queerteori  och 

black  feminism.  Hon  går  vidare  med  att  jämföra  intersektionalitetsteori  med  andra 

vetenskapliga begrepp som börjar på ”inter-”: i likhet med dessa är det som undersöks större 

än summan av sina beståndsdelar. ”Poängen är att de inte kan isoleras från varandra utan att 

något väsenligt riskerar att gå förlorat. Olika maktordningar konstruerar varandra ömsesidigt. 

(…) Det handlar om ett komplext och dynamiskt samspel.”12

Professor Nina Lykke arbetar med intersektionalitet inom genusforskning och menar att 

det kan vara en användbar analysmetod:

Begreppet  kan  bli  ett  gott  redskap  för  att  förstå  subjektets  villkor  i  ett  samhälle  som bland annat 
karaktäriseras  av  förändrade  genusrelationer,  migration,  globalisering,  en  minskad  betydelse  för 
nationalstaterna, nya livsstilar, livs- och samlivsformer, förändrade relationer mellan barn och vuxna, 
unga  och gamla samt nya  professioner.  Begreppet  förhåller  sig till  ett  samhälle,  i  vilket  diskursiva 
kategorier som genus, etnicitet, ålder, sexuell preferens, klass, profession, nationalitet (dvs kategorier 
som tidigare hade relativt stabila identitetsskapande effekter) interagerar med varandra på nya och mer 
föränderliga vis än förut.13

Alltså: i ett föränderligt och postkolonialt samhälle – som beskrivs av bland andra Thomas 

Hylland Eriksen i  Ethnicity and Nationalism och Björn Hettne i  Från Pax Romana till Pax  

Americana: Europa och världsordningen – behövs ett nyanserat sätt att analysera identitets-

skapande processer och maktrelationer. Intersektionalitetsperspektivet är just denna metod. 

7 Martha Giminez, ”Teori eller mantra? En kritisk granskning av intersektionalitetsperspektivet” i Socialistisk  
debatt (2005:1), s. 59.
8 Patricia Hill Collins, ”Toward a New Vision: Race, Class and Gender as Categories of Analysis and 
Connection.” I Race, Sex & Class (1993:1). 
9 Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap 
(Malmö: Liber, 2005), s. 14.
10 Ibid., s. 7ff. 
11 Eva Borgström, ”Intersektionalitet – ett nytt genusvetenskapligt begrepp” i Genus: Aktuellt magasin från 
Nationella sekretariatet för genusforskning (2004:3), s. 20.
12 Ibid., s. 21.
13 Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” i Kvinnovetenskaplig tidsskrift  
(2003:1). 
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En intersektionell analys måste ”kontextualiseras, dess inbördes relationer artikuleras och 

deras innebörder förankras i historiskt specifika och rumsligt situerade sociala processer”.14 I 

min analys av de utvalda serierna och deras potential i didaktiskt värdegrundsarbete kommer 

jag att beakta dessa sociala processer samt den påverkan som olika faktorer, såsom genus, 

etnicitet, nationalitet, sexualitet och klass, har på dem.

de  los  Reyes  och  Mulinari  framlägger  i  sin  bok  Intersektionalitet fyra  huvudsakliga 

principer som de anser är centrala i intersektionell forskningsstrategi. Dessa har också legat 

som riktlinjer för min egen undersökning. Jag presenterar dem således här i sammanfattad 

form:

1.  Ifrågasätta  entydiga  representationer.  Kategoriseringstänkande  är  en  viktig  del  i 

institutionellt maktutövande och binära kategoriseringar som kvinna/man, invandrare/svensk, 

infödd/utlänning  utesluter  andra identitetsskapande faktorer  samt  osynliggör  ojämlikhetens 

historiska  orsaker  och  dess  sociala  konstruktion.  I  en intersektionell  analys  bör  forskaren 

istället synliggöra dessa kategoriers komplexitet, historiska förankring och sociala karaktär.15

2.  Sammanlänka och artikulera. Den positivistiska världssyn som fragmentariserar och 

kategoriserar mänskligheten har som nödvändig förutsättning ett tänkande där olikheter tas för 

givna  och  inte  förväntas  upphöra  eller  förändras.  Istället  förutsätts  olikheterna  förstärka 

varandra. Att sammanlänka och artikulera innebär att skapa sammanhang och nya arenor för 

samtal och kollektiv handling.16

3.  Lyfta  fram  institutionella  sammanhang  istället  för  redan  stigmatiserade  grupper. 

Identifieringen  av  individuella  eller  gruppegenskaper  står  inte  i  centrum  för  den 

intersektionella  analysen.  Istället  är  det  sammanlänkningar  mellan  samhällets  strukturer, 

institutioner  och  aktörer  som  är  centrala.  Intersektionalitetsanalysen  ställer  frågan:  vilka 

strukturer i vårt samhälle möjliggör denna maktkonstruktion?17

4.  Ett  alteritetstänkande  som  utmanar  hegemoniska  röster.  En  viktig  uppgift  i  den 

intersektionella  forskningen  är  att  lyfta  fram,  synliggöra  och  namnge  de  erfarenheter  av 

rasism, diskriminering och förtryck som präglar formeringen av dagens sociala identiteter. 

Dagens  vetenskapliga  diskurs  kring  ämnen  som  jämlikhet  och  identitet  präglas  av 

hegemonistisk etnocentrism, utestängningsmekanismer samt diskriminerande strukturer. För 

att motverka detta måste möjligheterna för alternativa röster att delta i det offentliga samtalet 

ökas.18

14 de los Reyes och Mulinari (2005) s. 125.
15 Ibid., s. 126 – 127.
16 Ibid., s. 127 – 128.
17 Ibid., s. 128 – 129.
18 de los Reyes och Mulinari (2005), s. 129 – 130.

5



Mathew Lombard presenterar i sin artikel “A framework for studying comic art” några 

riktlinjer för litterär analys av tecknade serier. Han skriver:

A  literary  analysis  of  comic  art  involves  the  exploration  of  dominant  themes,  plots  and 
characterizations. A researcher could compare these aspects of narrative text as expressed in comic art 
with classic literature, folk tales, and myths. A literary analysis of comics could also examine changes 
and developments in themes, plots, and characterizations across cultures and generations. Identification 
of literary genres in comic art would also be an interesting application of literary analysis. (...) In the 
case of the topic of media, a resarcher employing literary analysis could examine how specific media 
are characterized differently and assume different roles: books may appear as old and valued souces of 
wisdom in serious educational and intellectual settings (...)19

Dessa riktlinjer  stämmer väl överens med många av ambitionerna inom intersektionell 

analys:  att  lyfta  fram  ohörda  röster  ur  olika  kulturer  och  generationer,  att  motverka 

hegemoniska värderingar om högt och lågt inom litteraturen samt att artikulera sambanden 

mellan  olika  medier  och  textformer  och  i  den  artikulationen  skapa  nya  samtalsarenor. 

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att detta trots allt innebär en relativt snäv ingång 

i forskningsproblemet.

1.4 Tidigare forskning

Den första svenska doktorsavhandlingen om tecknade serier utgavs 2005 och är skriven av 

Helena  Magnusson.20 Det  är  emellertid  långt  från  det  första  forskningsresultatet  som 

publicerats i landet. Erling Frick målar i sin bok Tecknade serier i Undervisningen upp en bild 

av historisk svensk forskning kring tecknade serier. 1947 visade undersökningar att 10 % av 

svenska  manliga  gymnasister  läste  tecknade  serier  (motsvarande  siffra  bland  kvinnliga 

gymnasister  var  endast  några  få  procent).21 Frick  talar  också om en  60-poängsuppsats  av 

Christer Andersson som framlagts 1974, med titeln  Etniska fördomar i serier - Kvantitativ  

och  kvalitativ  innehållsanalys  med  avseende  på  sex  olika  etniska  gruppers  roller  i  

äventyrsserier utgivna i Sverige i serietidningsform under tiden januari 1971 – januari 1973. 

Uppställningen av de omtalade  sex etniska grupperna är  märklig  att  skåda idag – araber, 

indianer, negrer (infödingar), negrer (civiliserade), mexikaner, orientaler, zigenare, vita – men 

speglar  möjligen  på  ett  rättvisande  sätt  innehåll  och  teman  i  1970-talets  serietidnings-

publicering.22

1997  utgavs  av  Statens  kulturråd  en  rapport  där  svenskars  läs-  och  biblioteksvanor 

redogörs för, baserad på en statistisk undersökning där 2000 slumpmässigt utvalda personer 

mellan åldrarna 9 – 79 har intervjuats över telefon. Enligt denna rapport läste år 1995 ungefär 

19 Mathew Lombard, ”A framework for studying comic art” i International journal of comic art (1999:1), s. 22.
20 Helena Magnusson, Berättande bilder – Svenska tecknade serier för barn (Stockholm: Makadam, 2005).
21 Erling Frick, Tecknade serier i undervisningen (Malmö: LiberLäromedel, 1977), s. 47ff.
22 Ibid.
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24 % av befolkningen serietidningar regelbundet, vilket var en minskning från 27 % sedan 

1989.  I  åldersgruppen  15-24  läste  cirka  45  %  serietidningar  veckovis.  Intervjuobjekten 

uppgav  att  de  vanligtvis  fick  tag  på  dessa  genom  kompisar  eller  bibliotek.  Få  av  de 

intervjuade uppgav att de regelbundet betalade för tecknade serier. Serietidningar läses oftare 

av män än av kvinnor, framförallt av pojkar i skolåldern. 66 % av de tillfrågade uppgav att de 

läste  seriealbum  årligen.23 Detta  är  en  lika  stor  andel  som  de  som  uppgav  att  de  läste 

vuxenlitteratur årligen, vilket är anmärkningsvärt i sammanhanget.

I Unga stilar och uttrycksformer kan vi läsa att av ungdomar i åldern 16 – 18 läser 22 % 

tecknade serier dagligen (pojkar 29 % respektive flickor 14 %). Den totala lästiden per dag 

bland de som läste serier var 25 minuter (26 resp. 24 minuter). Detta skall jämföras med en 

genomsnittlig lästid på 75 minuter per dag bland de som läste skönlitteratur dagligen (35 % 

för eget nöje, 42 % totalt).24 Undersökningen genomfördes 1980–1989. Intressant nog pryder 

en  illustration  av  en  känd  serietecknare  (Lena  Ackebo)  omslaget  på  boken,  som  alltså 

avhandlar många fler medieformer än bara den tecknade serien. 

Magnus Perssons Populärkulturen och skolan har varit mig behjälplig som informations-

källa till  skolväsendets behandling av populärkulturen genom historien.25 I ett angränsande 

område har Stefan Lundströms avhandling  Textens väg: om förutsättningar  för texturval  i  

gymnasieskolans  svenskundervisning också visat  sig  vara  ovärderlig  för  fördjupning inom 

frågan om skolväsendets syn på högt och lågt inom litteraturen.26 Analytical and Theoretical  

approaches  to  Comics,  redigerad  av  Anne  Magnusson  och  Hans-Christian  Christiansen, 

innehåller en mängd essäer kring ämnet tecknade serier, av vilka alla har varit intressanta och 

lärorika att läsa och ett antal använts i arbetet med denna uppsats, huvudsakligen i syfte att 

kartlägga  den tecknade  seriens  rådande  kulturella  status  och  de bakomliggande  orsakerna 

därtill.27

Helena  Magnussons  avhandling,  som  ovan  omnämnts,  är  i  första  hand  en  historisk 

översikt  av  tecknade  serier  publicerade  i  Sverige.  Jag  har  emellertid  haft  stor  nytta  av 

Magnussons teoretiska och metodologiska kapitel  i  arbetet  med förhandenvarande uppsats. 

Magnusson skriver i inledningen till sin avhandling att den tecknade serien som akademiskt 

forskningsområde  fortfarande befinner  sig i  sin barndom.  Det är  min  förhoppning att  den 

23 Kulturbarometern i detalj: Tema kultur och bibliotek (Stockholm: Statens kulturråd, 1997), passim.
24 Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Hillevi Ganetz och Bo Reimer, Unga stilar och uttrycksformer (Stockholm: 
Symposium, 1992), s. 287 – 288.
25 Magnus Persson, Populärkulturen och skolan (Lund: Studentlitteratur, 2000).
26 Stefan Lundström, Textens väg: om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning 
(Umeå: Umeå Universitet, 2007).
27 Analytical and Theoretical approaches to Comics, red: Anne Magnussen och Hans-Christian Christianssen 
(Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, 2000).
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akademiska  mognadsprocessen  snart  kommer  att  föra  detta  forskningsområde  in  i  sin 

blomstrande ungdom (låt vara med tillhörande pubertala bekymmer).

1.5 Tecknade serier – en introduktion

Två böcker har fungerat som huvudsakliga källor i arbetet med detta kapitel:  Comics and 

sequential art av Will Eisner och  Serier – Den osynliga konsten  av Scott McCloud. Båda 

kunde  möjligen  omnämnas  som  tidigare  forskning,  men  eftersom  de  inte  publicerats  i 

akademiska  sammanhang  har  de  uteslutits  från  föregående  kapitel.  McClouds  bok  är  ett 

intressant formexperiment i sin egen rätt – all information i boken förmedlas till  läsaren i 

klassiskt  serieformat.  Det  presenterar  en del  intressanta  problem för  den som planerar  att 

använda sig av boken som en källa i en akademisk uppsats. Hur citerar man till exempel det 

som i strikt  definition egentligen  är en bild? Å andra sidan – beståndsdelarna  i  texten är 

densamma som i bilderna: trycksvärta på papper. McCloud menar att ”ord – är den yttersta 

abstraktionen”.28 Han säger också: ”Om bilder är mera abstraherade från ’verkligheten’ kräver 

de en högre grad av tolkning, mera likt ord. När ord är tydliga, mera direkta, kräver de en 

mindre grad av tolkning och tas emot snabbare, mera likt bilder.”29 Ord och bild är således 

inte så väsensskilda som en läsare av tecknade serier kan ledas att tro.

Eisner  talar  om tecknade  serier  –  ”comics”  i  originalspråk  –  med  ett  annat  begrepp, 

nämligen ”sequential art”.30 I svensk översättning torde begreppet närmast bli sekvenskonst. I 

korthet  innebär  begreppet  att  en bild  tagen för  sig själv är  helt  enkelt  bara  en  bild – till 

exempel Mona Lisa av Leonardo da Vinci. Men när en bild ingår i en (i fallet tecknade serier 

vanligen sidoställd) sekvens om två eller  flera bilder uppstår begreppet  sekvenskonst – till 

exempel Kalle Anka av Carl Barks. Det är i läsandet av denna sekvens som seriekonsten blir 

till: läsarens input är således minst lika viktig som författarens i konstruktionen av en tecknad 

serie.31 Om själva formatet och dess särdrag har Eisner följande att säga:

The format of comics presents a montage of both words and image, and the reader is thus required to 
exercise both visual and verbal interpretive skills. The regimens of art (e.g.,  perspective, symmetry, 
line) and the regimens of literature (e.g., grammar, plot, syntax) become superimposed upon each other. 
The reading of a graphic novel is an act of both aesthetic perception and intellectual pursuit.32

Här stöter vi på en term som kan kräva viss förklaring: graphic novel. Hur skiljer sig en 

graphic novel från övriga exempel på tecknade serier?  Min ambition med denna uppsats har 

28 Scott McCloud, Serier – Den osynliga konsten (Stockholm: Epix, 1995), s. 47.
29 Ibid., s. 49.
30 Will Eisner, Comics and Sequential art (New York: Norton, 2008). Begreppet används först på s. 1, men 
återkommer genom hela verket. 
31 Ibid., passim. Exemplen är mina egna.
32 Eisner (2008), s. 2.
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aldrig varit att teckna en historia över tecknade serier som konstform, men för att besvara 

ovanstående  fråga  måste  vi  se  tillbaka  några  årtionden:  under  1940-1960-talen  ansågs 

tecknade serier i USA (den moderna tecknade seriens födelseort) av både konsumenter och 

utgivare vara riktade till  en yngre publik. Att läsa tecknade serier som vuxen ansågs vara 

tecken  på  lägre  intelligens.  Detta  synsätt  har  sina  rötter  i  medeltiden,  då  sekvenskonst 

användes  i  syfte  att  förmedla  relativt  onyanserade  historier  om moral  och religion  till  en 

publik med väldigt ringa formell utbildning. Sekvenskonstens starka ikoniska faktor ansågs 

här vara en tillgång. I mitten av 1900-talet bröts denna tradition av simplistiska ideal inom 

sekvenskonsten med uppkomsten av den grafiska romanen (graphic novel). Manusförfattare 

och artister började skapa allt mer komplexa och nyanserade berättelser som delade teman och 

i vissa fall även genomslagskraft med den traditionella litteraturen. Denna rörelse har haft stor 

betydelse för litteraturmarknaden i allmänhet och sekvenskonsten i synnerhet.33

För oss detta närmare en hjälplig definition av termen tecknade serier? McCloud förser 

oss med en uppslagsverksmässig sådan:

Uttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig sekvens, vilka syftar 
till att förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt gensvar hos betraktaren.34

McCloud belyser senare det paradoxala i den här typen av definition genom att teckna en 

pojke i 7-årsåldern som efter att ha läst i ett uppslagsverk frågar sin mor: ”Mamma, varför är 

inte  jag sidoställd?”35 McClouds definition  utesluter  nämligen  det  som många läsare  utan 

tvekan skulle klassificera som tecknade serier (vilket ett av intervjuobjekten också gjorde): 

nämligen den fristående skämtteckningen. De flesta läsare av dags- och kvällstidningar torde 

sannolikt  ha  stött  på  denna  konstform,  då  den  är  vanlig  i  det  sammanhanget  (ofta  med 

politiskt tema). Samtidigt som den ovanstående definitionen stänger vissa dörrar öppnar den 

andra. I betydelsen sekvenskonst finner vi ”tecknade serier” överallt: i instruktionshäftena på 

flygplan, på blyinfattade kyrkfönster med bibliska scener, eller i form av oljemålningar i svit. 

Med en dylik definition kan en uppsats av denna typ snabbt bli ohanterlig och ofokuserad.

Magnusson använder sig av följande definition i sin avhandling: ”en överblickbar sekvens 

av orörliga berättande bilder”.36 Definitionen problematiseras och analyseras utförligt i andra 

kapitlet  av Magnussons  avhandling,  men redan i  sammanfattningen återfinner  vi  en mera 

33 Ibid., s. 148 – 149.
34 McCloud (1995), s. 9.
35 Ibid., s. 21.
36 Magnusson (2005), s. 27.
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detaljerad definition: ”a juxtaposed sequence of fixed narrative images, with related text and 

images in direct contact”.37

En definition av tecknade serier är alltså möjlig, men problematisk. I urvalet av material 

till min litteraturanalys har jag hållit mig till en snäv avgränsning: endast serietidningar – ”en 

publikation som utkommer (någorlunda regelbundet) med minst fyra nummer per år”,38 enligt 

Magnusson – samt serieböcker. De senare är mera svårkategoriserade: de skall inte ha någon 

regelbunden  utgivning  och  tillgänglighetstiden  ska  inte  vara  lika  kort  som är  fallet  med 

serietidningar.  På  bibliotek  behandlas  serieböcker  ofta  som  vanliga  böcker,  ibland  med 

underkategorier, etc. Ordet seriealbum är synonymt med ordet seriebok.39 Denna avgränsning 

existerar för att göra materialet mera överblickbart. När valet har fallit på en publikation som i 

huvudsak  förekommer  i  serietidningsformat  har  en  seriebok  av  samlingsvolymskaraktär 

istället valts, återigen för att underlätta för läsaren att följa med i den diskussion som förs.

1.6 Litteratur och värdegrundsarbete

Arbete  med  texter  och litteratur  förväntas  förekomma i  svenskundervisning  på  gymnasial 

nivå. Detta framgår tydligt av styrdokumenten: ”Skolan skall sträva efter att eleven genom 

olika texter och medier  blir förtrogen med grundläggande demokratiska,  humanistiska och 

etiska värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera emot.”40 Vilka texter och 

medier som avses förklaras inte närmare,  men styrningen är klar och tydlig:  texter har en 

given roll i värdegrundsarbete. Tanken förs av formuleringen ”destruktiva krafter att reagera 

emot” till  maktförhållanden och -strukturer av olika slag. Styrdokumenten säger också att 

”den  kulturella  identiteten  uttrycks  bl.a.  i  språket  och  litteraturen”.41 Om vi  betraktar  de 

tecknade serier som analyseras i kapitel  3 såsom litteratur ger en intersektionell  analys  av 

serierna i fråga goda möjligheter att synliggöra ovanstående företeelser.

Tomas Englund hävdar att läsning som en del av undervisning inte enbart handlar om en 

akt  mellan  texten  och  läsaren.  Undervisning  är,  enligt  Englund,  ”en  social  handling  med 

moralisk innebörd och moraliska konsekvenser och som handlar om att erbjuda mening”.42 Vi 

ser  också  att  litteraturundervisning  innebär  ”såväl  kognitiva,  moraliska  som maktmässiga 

dimensioner  och konsekvenser”.43 Kathleen McCormick pekar på att  litteraturundervisning 

37 Magnusson (2005), se avhandlingens Abstract.
38 Magnusson (2005), s. 20.
39 Ibid.
40 Lpf 94.
41 Ibid.
42 Tomas Englund, ”Undervisning som meningserbjudande” i Didaktik: Teori, reflektion och praktik (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), s. 120.
43 Ibid., s. 129.
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kan erbjuda flera meningar för elever: inte bara vad läsningen i sig innebär och för vem den är 

till, utan också vilka normer som återspeglas i läsarten.44 Sigmund Ongstad hävdar att skolan 

är ett av de viktigaste politiska redskap som står till buds för att uppnå önskad socialisering av 

medborgare  (som  ju  värdegrundsarbetet  ytterst  syftar  till).  Han  lyfter  fram  arbete  med 

litteratur som rymmer motsättningar och konflikter: till exempel köns-, ålders-, klass- samt 

miljöskillnader.45

Argumenten som dessa forskare framför pekar alltså på goda möjligheter för didaktisk 

potential i litteraturundervisning som sådan: frågan är om det går att innefatta även tecknade 

serier i denna diskussion. Svaret på frågan ämnar jag utforska i kapitel 3, men läsaren ombeds 

ha i åtanke problemet att ett fixerat innehåll – exempelvis de analyserade tecknade serierna – 

inte nödvändigtvis behöver uppfattas och tolkas på ett liknande sätt av olika individer. 

44 Kathleen McCormick, The Culture of Reading and the teaching of English (Manchester: Manchester 
University Press, 1994), s. 7.
45 Sigmund Ongstad, ”Differensiert i morsmålsundervisning” i Differensiering i teori og praktik. 11 Nordiske 
bidrag  (Oslo: Tanum-Norli og Forsøksrådet for skoleverket, 1979), s. 157ff.
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2. Resultatredovisning
Ambitionen med enkätundersökningen i denna uppsats var att uppnå ett underlag på cirka 70 

besvarade enkäter – när undersökningen slutligen var genomförd hade endast 55 samlats in. 

De felande 15 enkäterna betraktas som externt bortfall och har sin huvudsakliga orsak i att 

elever var frånvarande eller upptagna med annat arbete. Ett större underlag hade givetvis bara 

kunnat tjäna till att skänka extra tyngd åt uppsatsens slutsatser, men det är min mening att jag 

hjälpligt kan besvara de relevanta frågeställningarna utifrån det underlag jag har samlat ihop. 

Enkätundersökningen har inte minst tjänat till att motivera urvalet av två av de serier som är 

föremål för analys i kapitel 3, men ger också ett empiriskt fundament till diskussionsdelen i 

kapitel 4, med dess slutsatser om tecknade seriers didaktiska potentialer.

Ett  problem  med  enkätundersökningen  är  könsfördelningen.  Undersökningen  genom-

fördes av praktiska skäl uteslutande i klasser inom gymnasiets samhällsvetenskapliga program 

och som resultat  av detta  är  den övervägande majoriteten av deltagarna  i  undersökningen 

kvinnor. 42 kvinnor respektive 13 män svarade på enkäten. En likvärdig könsfördelning hade 

här varit att föredraga.

Intervjuerna genomfördes med tre svensklärare verksamma huvudsakligen inom gymna-

siets  samhällsvetenskapliga  program samt  en lärare  i  samhällskunskap och historia,  också 

verksam inom gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Ambitionen med denna fördelning 

är att andra röster än bara svensklärares skall få höjas i ämnet. Givetvis kan en undersökning 

av  detta  begränsade  omfång  inte  göra  några  anspråk  på  att  redogöra  för  svensk-  eller 

historielärares  uppfattningar  i  gemen  –  de  intervjuades  kommentarer  och  påståenden  står 

alltså endast för dem själva, i  rollen som pedagog. Jag faller  emellertid tillbaka på Trosts 

påstående: eftersom jag är ”intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera 

eller reagera (…) [samt] av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster”46 är dessa 

intervjuer,  och de åsikter och förhållningssätt  som de ger uttryck för, ändå intressanta för 

denna uppsats frågeställningar.

 Redovisningen av intervjuerna är tematiskt disponerad. För att skydda intervjuobjektens 

anonymitet hänvisas de till som Lärare A, B, C samt D. A, B och C är svensklärarna och D är 

således  samhälls-  och  historieläraren.  Redovisningen  av  enkäterna  är  disponerad  efter  de 

frågor som förekom på formuläret, vilket bifogas här som Bilaga 1.

46 Trost (2007), s. 23.
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2.1 Enkätundersökningen

2.1.1 Könsfördelning. Som tidigare påpekats angav 42 av undersökningsobjekten att de 

var kvinnor, samt 13 att de var män. Detta blir egentligen inte ett problem förrän nästa fråga, 

och forskningssyftet med den, beaktas: nämligen ”Läser du tecknade serier på din fritid?”. I 

syfte  att  urskilja varierande läsningsmönster  mellan de båda könen ställer  undersökningen 

denna fråga och återknyter senare till den med frågan om undersökningsobjektet anser att det 

finns tecknade serier som riktar sig till de respektive könen. Ovanstående faller under upp-

satsens första frågeställning: vilka tecknade serier är det  som i allmänhet läses av gymna-

sieungdomar? Eventuella variabler och deras signifikans i denna typ av undersökning ökar 

exponentiellt  i  takt  med  att  underlaget  sjunker  i  omfång.  Det  går  inte  att  tala  om någon 

statistisk signifikans i undersökningen, på grund av det låga antalet besvarade enkäter, men ett 

synliggörande av mönster torde ändå vara möjligt att uppnå.

Av kvinnorna uppgav 24 att de läste tecknade serier på sin fritid och 18 att de inte gjorde 

det. Av männen var fördelningen 9 som läste respektive 4 som inte gjorde det. Alltså: 69 % av 

männen  och  57  % av  kvinnorna  läste  tecknade  serier.  I  båda  fallen  handlar  det  om en 

majoritet, om än något större bland männen. Tidigare forskning har visat att män är flitigare 

läsare  av  tecknade  serier  och  resultatet  av  denna  undersökning  tycks  stödja  denna  tes. 

Undersökningsobjekten fick sedan svara på hur ofta de läste serier på sin fritid, och resultatet 

ser ut sålunda: 

Kvinnor Män
Varje dag 4 0
Flera ggr i veckan 5 3
En gång i veckan 7 3
En gång i månaden 1 1
Mera sällan 7 2

Tabell 1: Hur ofta läser du tecknade serier på din fritid?

Av ovanstående tabell kan vi utläsa att de allra flesta kvinnor (66 %) som läser tecknade 

serier gör det en till flera gånger i veckan, ibland så ofta som varje dag. Samma proportioner 

(66 %) gäller för männen.

2.1.2 Urval av fritidsläsning. Undersökningsobjekten gav sedan exempel på serier de läser 

på sin fritid. Tre svar dominerar här, oberoende av kön. Det ena är strikt talat egentligen ett 

distributions- och publikationssätt, nämligen seriestrippar i dagstidningar. 15 kvinnor och en 

man uppgav att  de läser dagstidningsstrippar regelbundet.  De två andra löd i regel ”Kalle  

Anka” och ”Nemi”. 5 män och 14 kvinnor uppgav att de läser Kalle Anka regelbundet, och en 
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man och 8 kvinnor uppgav att de läser Nemi regelbundet. Dessa två svar är någorlunda öppna 

för tolkning:  Kalle Anka kan i sammanhanget anses vara ett begrepp snarare än titeln på en 

tecknad  serie.  Det  enda  specifika  exempel  som  gavs  i  undersökningen  var  ett  manligt 

undersökningsobjekt som uppgav sig föredra  Kalle Anka-serier tecknade av Don Rosa. När 

det gäller  Nemi är begreppsförvirringen mindre,  men det är ändå värt att påpeka att  Nemi 

publiceras i dagstidningsstrippar, serietidningsformat, serieboksformat samt på internet. Även 

Kalle  Anka publiceras  i  ett  flertal  format.  Det  är  sannolikt  att  gymnasieelever  kommer  i 

kontakt med samtliga (eller inga) av dessa format, men för översiktlighetens skull har jag i 

den litteraturanalytiska delen av uppsatsen valt att utgå från serieboksformatet i båda fallen. 

En  specifik  publikation  torde  ge  bättre  underlag  för  en  kvalitativ  undersökning  av  detta 

omfång än hyllmeter av empiriskt material.

2.1.3 Tecknade serier i skolarbetet. Av de 55 tillfrågade uppgav 50 att de över huvud taget 

inte läste tecknade serier inom ramen för sitt skolarbete. Fem uppgav att de gjorde det, varav 

alla  fem uppgav att  det  förekom mer  sällan än en gång i  månaden.  De som arbetat  med 

tecknade  serier  i  skolarbetet  nämnde  följande  exempel:  91:an,  Fantomen,  Kalle  Anka,  

Dragonball, Bamse, Bone. Dessutom hade ett av undersökningsobjekten tecknat egna serier 

vid ett tillfälle. 

2.1.4  Urval  av  tecknade  serier  i  skolarbetet.  Av  de  fem  som  läst  tecknade  serier  i 

skolarbetet uppgav tre att en lärare valt ut den tecknade serien, en uppgav sig själv ha valt ut 

serien i fråga och en uppgav sig ha valt ut serien i samråd med en lärare.

2.1.5 Manliga respektive kvinnliga serier. Undersökningsobjekten fick svara på frågan om 

de ansåg att det finns tecknade serier som riktar sig specifikt till en kvinnlig respektive manlig 

publik. Ett antal valde att inte svara på denna fråga, sannolikt eftersom de ansåg den vara för 

svår. En del av undersökningsobjekten uttryckte högljudd uppgivenhet inför frågan: de hade 

inte funderat på saken. Av de som svarade ser fördelningen ut sålunda:

Män Kvinnor
Ja 8 28

Nej 5 12

Tabell 2. Tycker du att det finns tecknade serier som är riktade särskilt till män resp. kvinnor?

Som synes är fördelningen relativt jämn. Majoriteten av båda könen ansåg att det finns 

tecknade  serier  med  sin  specifika  målgrupp  hemmahörande  hos  de  respektive  könen. 

Majoriteten är något större bland kvinnorna, men detta kan lika gärna tillskrivas individuella 
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variabler  och  det  fåtaliga  empiriska  underlaget.  Undersökningsobjekten  ombads  sedan  ge 

exempel på serier som de uppfattade såsom manliga respektive kvinnliga.

 Män Kvinnor
Manliga Fantomen, 

Heavy 
Metal, 
Rocky, Arne 
Anka, Agent 
X9

Rocky, X-men, Agent 
X9, Turtles, Dragonball, 
91:an, Spiderman, 
Batman, Fantomen, Uti 
vår Hage, Stålmannen, 
Tarzan, Tintin, Lucky 
Luke, Hälge, Blondie, 
Willer

Kvinnliga Witch, 
Acke, Nemi, 
Penny, Min 
Häst, 
Wendy, 
Zelda

Nemi, Blondie, Morgan, 
Sailor Moon, Power Puff-
pinglorna, Wendy, Mulle, 
Min Häst, Witch, Penny, 
Pollux, Barbie

Tabell 3. Ge exempel på manliga resp. kvinnliga tecknade serier.

Som synes finns en stor grad av överensstämmelse rörande vad män och kvinnor uppfattar 

såsom manliga  och kvinnliga tecknade  serier.  Det är  intressant i  sammanhanget  att  Kalle  

Anka, den tecknade serie som undersökningsobjekten oftast läste på fritiden, inte förekommer 

över huvud taget i denna uppställning. Det är också på sin plats att notera att många av de 

tecknade serier som av båda könen anses som kvinnliga förefaller rikta sig till en yngre publik 

än gymnasieungdom.

2.1.6 Åldersaspekter. 42 av de 55 tillfrågade svarade på frågan om de trodde att många 

slutar läsa tecknade serier när de blir äldre. Fördelningen blev sålunda:

Tabell 4. Slutar många att läsa serier när de blir äldre?

Undersökningsobjekten  fick  svara  fritt  på  varför  de  trodde  så  var  fallet.  Av  de  som 

svarade på frågan angav 22 någon variation på temat ”det är omoget att läsa serier/serier är för 

barn”. Sju svarade att andra intressen sannolikt tar över och resterande gav andra anledningar.

2.1.7  Tecknade  serier  som  litteratur.  Att  ställa  frågan  ”är  X  litteratur?”  på  ett 

enkätformulär är naturligtvis ett vanskligt grepp. Undersökningsobjekten har inte mycket tid 

på  sig  att  fundera  kring  svaret  på  en  fråga  som är  mycket  mer  komplex  än  vad  de  två 

förkryssningsbara svarsrutorna ger sken av.  För att  få ett  helt  tillfredsställande svar måste 

Män Kvinnor
Ja 7 27
Nej 5 13
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först och främst begreppet litteratur definieras – en monumental diskursiv uppgift som har 

pågått  sedan det  första  skrivtecknet  nedtecknades  för  eftervärlden.  Undersökningsobjekten 

inledde emellertid ifyllandet av enkäten utan några som helst krav på förkunskaper, vilket 

förstås  leder  till  att  svaret  på  ovanstående  fråga  blir  ett  uttryck  för  den  personliga 

uppfattningen, ingenting annat. Frågan blir intressant i kontexten av denna uppsats först när 

läsaren  begrundar  varifrån  gymnasieelevernas  personliga  uppfattningar  om  litteratur, 

stilnivåer  och didaktiskt  värde kommer.  Vilka värderingar  kring litteratur  i  allmänhet  och 

tecknade  serier  i  synnerhet  förmedlar  gymnasieskolans  pedagoger  och  hur  påverkar  det 

elevernas attityd därtill? Det är möjligt att vi kan urskilja ett mönster som för oss närmare ett 

svar på den frågan i uppställandet av nedanstående tabeller:

Män Kvinnor
Ja 8 25
Nej 4 16

Tabell 5. Är tecknade serier litteratur?

Män Kvinnor
Ja 11 21
Nej 1 20

Tabell 6. Bör tecknade serier förekomma i skolundervisningen?

Som  synes  är  i  princip  samtliga  undersökningsobjekt  av  manligt  kön  av  åsikten  att 

tecknade serier har en plats i undervisningen. När det gäller kvinnor är fördelningen i princip 

hälften för, hälften emot. I frågan huruvida tecknade serier är litteratur ställer sig männen och 

kvinnorna relativt  lika:  en övervägande majoritet  anser  att  tecknade  serier  kan sägas vara 

litteratur, om än i vissa fall med förbehåll.

2.1.8  Tecknade  seriers  kännetecken.  Den  avslutande  frågan  i  enkätformuläret  gav 

skribenten stort utrymme för frihet i utformandet av sitt svar, och detta speglas i det faktum att 

svaren på denna fråga också uppvisar störst disparitet. Många av undersökningsobjekten har 

med rätta skrivit att olika tecknade serier skiljer sig i stor grad från varandra. Emellertid går 

svaren efter denna brasklapp i regel in på saker som de anser förenar – och, får man förmoda, 

definierar – tecknade serier som konstform. Det absolut vanligast förekommande attribut som 

tillskrivs den tecknade serien är humorn – begreppet förekommer i en övervägande majoritet 

av  svaren.  Kanske  är  det  i  sammanhanget  signifikant  att  humorn  också  var  ett  av  de 

definierande  inslagen i  framväxten av den moderna  tecknade  serien på 1890-talet.47 Detta 

47 Magnusson (2005), s. 52ff.
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kulturella arv kan mycket väl ha sådan tyngd att dess svallvågor fortfarande har stor (för att 

inte säga avgörande) betydelse för hur allmänheten uppfattar och betraktar tecknade serier. Vi 

får anledning att återkomma till humor i avsnittet som behandlar lärarintervjuerna, nedan.

Den tecknade seriens form är också föremål för åtskilliga utläggningar i besvarandet av 

ovanstående  fråga.  Undersökningsobjektens  samlade  svar  presenterar  tillsammans  en 

pedagogisk  och  överskådlig  bild  av  det  visuella  mediet  ”tecknad  serie”.  När  det  gäller 

tecknade  seriers  tematik  är  så en stor  del  av undersökningsobjekten av den meningen att 

frågor som moral och värderingar i regel är kraftigt simplifierade, oftast destillerade ned till 

den relativt  onyanserade kampen mellan gott  och ont  i  form av (super)hjältars  kamp mot 

(super)skurkar. En del av undersökningsobjekten tar upp aspekter som sociala stratifieringar 

(skillnaderna  mellan  fattiga  och  rika  i  t.ex.  Bamse,  farbror  Joakims  odiskutabla 

bestämmanderätt över Kalle Anka). Många av undersökningsobjekten är också av den åsikten 

att serier – om än något tillskruvat – skildrar vardagliga händelser och skeenden och att de 

således kan säga något om verkligheten och det samhälle vi lever i, men inte alltid gör det. 

Detta – att försöka förstå människan som en samhällsvarelse – är en av litteratursociologins 

premisser, enligt Johan Svedjedal.48

2.2 Lärarintervjuer

2.2.1 Struktur. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide, i enlighet med 

Kvales  rekommendationer.  Denna  har  inte  använts  som  ett  manus,  utan  som  ett  stöd  i 

strukturerandet av intervjusamtalet. Frågorna som har ställs till de fyra olika intervjuobjekten 

är således inte identiska, men intervjuerna har genomförts under liknande omständigheter: i 

avskildhet, på tu man hand. Intervjuobjektens kommentarer kopplas, då detta är möjligt, till 

den teoretiska litteratur som ligger till  grund för denna uppsats. Detta görs inte i syfte att 

verifiera att intervjuobjektens personliga åsikter är ”korrekta”, utan istället för att fördjupa de 

intervjuade  lärarnas  resonemang  och  lyfta  upp  det  på  en  teoretisk  nivå,  med  uppsatsens 

frågeställningar  i  åtanke.  Intervjuerna  har  genomförts  med  tre  gemensamma  centrala 

frågeteman.  Det  är  också  dessa  som  har  bestämt  dispositionen  för  detta  kapitel.  De  är 

följande:  1)  Hur  definierar  du  tecknade  serier?  2)  Vad  är  ditt  personliga  förhållande  till 

tecknade  serier?  3)  Hur  ser  du  på  användandet  av  tecknade  serier  inom  ramen  för 

skolundervisning? Intervjuguiden bifogas här som Bilaga 2. I transkriberandet av intervjuerna 

hänvisar jag till mig själv som I (intervjuaren) och intervjuobjekten som A, B, C och D.

48 Johan Svedjedal, Litteratursociologi – Texter om litteratur och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 77.
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2.2.2  Hur  definierar  du  tecknade  serier? När  intervjuobjekten  ombeds  beskriva  den 

uppfattning de har om tecknade serier som begrepp inleder alla fyra med att tala om tre av den 

tecknade seriens många beståndsdelar: formspråk, budskap och humor.

A: Jag tänker ju först och främst på bilder… bilder och pratbubblor eller, eller text som 
kompletterar i anslutning till en bild. Om man jämför med en roman eller novell eller… poesi 
där det är bara texten, det är väl det första jag tänker på. Och så tänker jag av nån anledning att 
det är lite humoristiskt. Att det är lite roligt. 
I: Har du nån aning vad som har gett dig den associeringen mellan humor och tecknade serier?
A: (Paus) Neej… de flesta serier som man läser nu, för mig är det kanske för det mesta de som 
finns i dagstidningar och så, dom… antingen drar jag mig till de som är roliga eller så är det 
många som är roliga. Jag vet inte. 

Framför allt är det humorn i tecknade serier som träder fram i det inledande skedet av 

intervjuerna, i två av fallen svarar de intervjuade omedelbart att när de hör orden ”tecknade 

serier”  tänker  de  i  första  hand  på  Kalle  Anka,  en  tecknad  serie  med  klart  humoristiska 

förtecken. Flera av intervjuobjekten uppgav att de inte förrän i vuxen ålder blivit medvetna 

om att det fanns tecknade serier som inte bara syftade till att underhålla, utan också rymde ett 

politiskt, historiskt eller socialt budskap. Varför är associationen mellan tecknade serier och 

humor till synes så stark, hos både elever och lärare? 

A: Jag tror att det har att göra med att det är mycket lättare att snabbt få fram en känsla eller ett 
budskap, när man har bilden och så… är väl texten så pass genomtänkt och så pass.. [Mm] Ja, 
på nåt sätt på kornet till den där bilden att det ger en sån hära… direkt… känslomässig, alltså 
man hajar direkt vad det handlar om, det säger så mycket.
I: Känslomässiga associationer alltså.
A: Jo, man behöver inte läsa en hel artikel för att förstå poängen, den kommer direkt om det är 
en bra… (paus)
I: Tror du att man försöker säga något om sig själv, eller sitt liv kanske, genom de här serierna 
som man klistrar upp?
A: Det tror jag nog, för ofta väljer man ju att klistra upp något som man tycker… något som 
man håller med om eller något som man tycker är tokigt eller… sådär så att, jo det tror jag.
I: Så man kan säga att det är egentligen inte bara för att få någon att skratta?
A: Nej, nej, det tror jag inte.
I: Det har nån slags djupare mening?
A: Om man säger så, det är inte många Magister Jansson som jag har klistrat upp. Men många 
av Stellan Sjödén, för jag tycker om den, det stämmer överens med mitt sätt att se på både det 
roliga och det tokiga i läraryrket.
I: Identifierar du dig mer med honom?
A: Ja, absolut.

Här  påtalas  det  faktum att  det  är  vanligt  att  se  hur  lärare  –  och  säkert  också  andra 

yrkesgrupper,  fastän  de  faller  utanför  denna  undersökning  –  ofta  väljer  att  klistra  upp 

tecknade seriestrippar i eller utanför sina arbetsrum. Ofta är seriestrippen placerad så att den 

inte går att missa – den utgör ett av de första intryck en besökare får av läraren i fråga. Tre av 

intervjuobjekten svarar jakande på frågan om de ser på denna praxis som ett sätt att uttrycka 
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saker om sitt eget (yrkes)liv, sin egen person. De anser här att den tecknade serien har klara 

fördelar gentemot konventionella texter i förmedlandet av en särskild typ av budskap. De kan 

med hjälp av den tecknade serien omedelbart och på ett effektivt sätt förmedla en självbild till 

förbipasserande.

I: Det är inte så ofta man ser utdrag ur böcker uppklistrade utanför arbetsrummen.
D: Det är ju för att… jag menar… hur många ids läsa det som står på det vita pappret? Hade det 
varit en bild hade ju många tittat på den och funderat på den.

De  tecknade  seriernas  formspråk  är  således  också  viktigt  för  uppfattningen  och 

användandet  av  dem.  Någon  konsensus  råder  här  inte  –  intervjuobjekt  B  sade  sig  vara 

attraherad av starka och expressiva färger och former, medan intervjuobjekt D hävdade att ”en 

riktig serie ska vara svartvit”. Gemensamt har intervjuobjekten dock att de anser att bild och 

text i sekvensställd förening har en fördel i hastighet när det gäller förmedlandet av budskap 

och innehåll, men en nackdel i frihet. Det blir svårare att förhålla sig fritt till källmaterialet 

med tecknade serier än med till exempel romaner. Eisner skriver om detta:

In  writing  with  words  alone,  the  author  directs  the  reader’s  imagination.  In  comics,  the 

imagining is done for the reader. An image once drawn becomes a precise statement that brooks 

little or no further interpretation. When the two are mixed, the words become welded to the 

image.49 

Han fortsätter:  “There is a kind of privacy that  the reader of a traditional  prose work 

enjoys in the process of translating a descriptive passage into a visual image in the mind. This 

is a very personal thing and permits an inolvement far more participatory than the voyeurism 

of  examining  a  picture.”50 Risken  med  användandet  av  tecknade  serier  i  didaktiska 

sammanhang torde i  sådana fall  alltså  vara att  en elev som läser  tecknade serier  serveras 

färdigtolkade budskap, utan möjlighet att utveckla ”förmågan till dynamiskt tänkande”51 eller 

att självständigt kunna tolka och analysera litterära texter.52

2.2.3 Vad är ditt personliga förhållande till  tecknade serier? Ingen av intervjuobjekten 

uppgav  sig  läsa  tecknade  serier  regelbundet.  Tre  av  dem  tillade  emellertid  efter  några 

sekunders betänkande att de ändå kom i kontakt med tecknade serier på en regelbunden basis 

via dagstidningar. Det var emellertid tydligt i samtal med samtliga intervjuobjekt att denna 

form av serieläsande av någon anledning inte riktigt räknades i sammanhanget. Det förefaller 

49 Eisner (2008), s. 127.
50 Ibid., s. 148.
51 Lpf 94.
52 Kursplan, Svenska B, gymnasieskolan.
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som  att  en  person,  för  att  kunna  svara  ”ja”  på  frågan  ”läser  du  tecknade  serier?”,  i 

intervjuobjektens  ögon  måste  läsa  tecknade  serier  i  tidnings-  eller  bokformat.  Den 

publikationsform, som räknas som den mest spridda,53 förslår inte riktigt. Detta kan möjligen 

bero på den antingen-eller-mentalitet som Magnus Persson omtalar i sin bok Populärkulturen 

och skolan: ”skolan har – liksom kulturforskningen – länge varit uppbyggd kring en dualistisk 

världsbild (…): antingen högt eller lågt, konst eller medier, skrift eller bild, teori eller praktik, 

kanon eller mångfald, kritik eller lust, förnuft eller känsla”.54 Någonting kan inte  både vara 

publicerat i dagstidningar och en tecknad serie på samma gång. 

Samma inställning färgar till viss del intervjuobjekten i frågan huruvida tecknade serier är 

litteratur. Samtliga är överens om att tecknade serier kan räknas som litteratur – förutsatt att 

de innehåller en tillräcklig mängd text och att kvalitetsnivån på det skrivna är tillräckligt hög. 

Intervjuobjekt  B uttryckte  sig  kategoriskt:  ”Om poesi  är  litteratur  så  är  serier  litteratur.” 

Intervjuobjekt  D gav dock efter  en  stunds  tvekan och  urskuldande uttryck  för  en syn  på 

tecknade serier som, det skall visa sig, inte är ovanlig:

D: Det kan vara så att man läser mera serier… (paus) ju mindre man har läst. Tror jag. Oavsett 
om  det  är  utbildnings…  eller  skönlitterära  böcker.  (…)  Ju  mer  du  är  inne  på  att  läsa 
skönlitterärt, desto mindre serier läser du. 

Två av de andra intervjuobjekten delgav liknande synpunkter. Vi har redan i inledningen 

(se  kapitel  1.5)  berört  några  av  de  bakomliggande  faktorerna  till  tecknade  seriers  låga 

kulturella kapital.  Thierry Groensteen hävdar att allmänheten hos tecknade serier uppfattar 

fyra stora handikapp i kampen för kulturell legitimisering: ”1) It is a hybrid, the result of a 

crossbreeding between text and image; 2) Its story-telling ambitions seem to remain on the 

level of a sub-literature; 3) It has connections to a common and inferior bransch of visual art, 

that  of  caricature;  4)  Even  though  they  are  now  frequently  intended  for  adults,  comics 

propose  nothing  other  than  a  return  to  childhood.”55 Alla  dessa  fyra  påståenden 

överensstämmer med påståenden som intervjuobjekten gjorde under intervjuerna. Intressant 

nog  sågs  de  första  och  tredje  ”handikappen”  snarare  som  en  styrka  hos  det  tecknade 

seriemediet än en svaghet. Groensteen fortsätter att beskriva hur synen på tecknade serier 

som  undermålig,  eller  bristfällig,  litteratur  (”sub-literature”)  härstammar  från  en  lång 

tradition av moralisk indignation över mera lättillgängliga litteratursorter – inte helt olikt den 
53 Pascal Lefevre, ”The importance of Being ’Published’ – A Comparative Study of Different Comics Formats” i 
Analytical and Theoretical Approaches to Comics, red. Anne Magnussen (Köpenhamn: Museum Tusculanum 
Press, 2000), s. 91f.
54 Persson (2000), s. 65.
55 Thierry Groensteen, ”Why are comics still in search of cultural legitimization?” i Analytical and Theoretical  
Approaches to Comics, red. Anne Magnussen (Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, 2000), s. 35.
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nedvärdering av kiosklitteratur såsom Harlequinromaner, etc., som råder idag. Var finner vi 

då denna synvinkels ursprung? Groensteen skriver: 

(...) when comics turned to a readership of teenagers and children, they began to draw attention 

from one particular sector of society,  the educators. For decades,  they held the monopoly of 

discourse on the subject  – a genre suspected of having a great  influence on the morality of 

young  people.  Because  they  were  the  first  to  comment  on  comics,  their  ideas,  of  course, 

pervaded future thought on the matter.56

 I denna undersökning – och möjligen också i gymnasieskolan i allmänhet – handlar det 

alltså om pedagoger som reproducerar idéer vilka har sitt ursprung hos äldre generationer av 

pedagoger. 

2.2.4 Hur ser du på användandet av tecknade serier inom ramen för skolundervisning?  

Samtliga intervjuobjekt såg positivt på potentialerna med att  arbeta med tecknade serier i 

värdegrundsfrågor  –  men  framförallt  som  en  inkörsport  till  annan  litteratur  av  mera 

traditionell karaktär (romaner, noveller, facklitteratur).  Två av intervjuobjekten har använt 

sig av tecknade serier (såsom de definieras i denna uppsats) inom ramen för sin undervisning 

– Intervjuobjekt B och D har använt sig av tecknad film respektive skämtteckningar, men 

dessa närliggande kulturyttringar faller utanför denna uppsats avgränsning så de bortses ifrån. 

Intervjuobjekt  C  gav  ett  exempel  på  första  gången  tecknade  serier  förekom  i  hennes 

undervisning,  likaledes  första  gången  hon  själv  blev  av  uppfattningen  att  tematik  och 

budskap  i  tecknade  serier  kan  vara  lika  djupa  och  betydelsefulla  för  läsaren  som  i 

traditionella romaner eller noveller:

C: …eftersom jag jobbar med elever från andra länder [fick jag höra talas] om en tecknad serie 
som heter Persepolis57 som skildrar en flicka som kom från Iran och som kom till Europa. Och 
jag läste ju den första och jag blev jätteimponerad och kände att, oj oj oj, den var ytterligt väl 
gjord och den handlar om väldigt svåra saker och med enkla medel så hade hon åskådliggjort 
väldigt många saker. Och jag lät också elever läsa den. Och det var ju inte enkelt! Men de tyckte 
ju att den var jättebra. Och där känner jag att jag är jätteintresserad av det idag.
I: Varför var det inte enkelt att få eleverna att läsa den?
C: Den är ju jättesvår… den… håller ju en väldigt hög språklig nivå – fast det är en serie! Nu är 
jag fördomsfull  (skratt)  men fast  det  är  en serie  så är ju språknivån väldigt  avancerad  med 
väldigt många svåra ord och de här eleverna hade inte hunnit så långt i sin språkutveckling. Men 
flickorna  hade  schalar,  och  var  väldigt  nyfikna  och  klarade  av  att  läsa  den  tack  vare 
nyfikenhetsdrivet. (…) Jag har pojkar som har läst den också och tycker att den är väldigt bra. 
(…) Det är den serien som har fått mig att totalt ändra syn på serier, faktiskt.

56 Groensteen (2000), s. 31.
57 C syftar här på Persepolis av Marjane Satrapi, en graphic novel i fyra delar. Persepolis är föremål för analys i 
kapitel 3.
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C  fortsätter  senare  att  beskriva  hur  elever  av  manligt  kön  intresserat  sig  för  och 

identifierat sig med skeendet i Persepolis – till C:s förvåning, då huvudpersonen i Persepolis 

ju är en flicka. Enligt C:s uppfattning vore det mer sannolikt att de manliga läsarna i fråga 

skulle ta avstånd från en berättelse med en stark flicka i huvudrollen. Denna reaktion uteblev. 

C funderar på huruvida det kan ha något att göra med huvudpersonens utseende, att hon inte 

är ritad som en flicka traditionellt skall se ut.  Persepolis  har en mycket enkel och avskalad 

tecknarstil – i Scott McClouds ord (och bild): ”förenklat och fundamentalt –   – som en 

cartoon”.58 

McCloud för fram tesen att ju enklare och mindre detaljerat en person eller ett ansikte är 

porträtterat,  desto större är  möjligheten för betraktaren  att  projicera  sin egen självbild  på 

avbilden,  eller  cartoonen.  Små  barn  lär  sig  till  exempel  väldigt  tidigt  att  känna  igen 

ansiktsuttryck  som tecknas  i  en  väldigt  fundamental  stil  –  till  exempel  som i  citatet  av 

McCloud ovan. Trots att det bara är några linjer på ett papper finns redan en betydelse i 

teckningen, nämligen den betydelse som betraktaren tillmäter den. Ju mer ikonisk teckningen 

är, desto enklare är det för betraktaren att se sitt eget ansikte istället för de två prickarna och 

strecket.59 ”Så när du tittar på ett foto eller en realistisk teckning av ett ansikte ser du någon 

annans ansikte, men när du kliver in i cartoonens värld ser du dig själv. (…) Cartoonen är ett 

vakuum som suger åt sig vår identitet och uppmärksamhet, ett tomt skal som vi förflyttar oss 

in i och som sätter  oss i  stånd att  färdas i en främmande värld.  Vi inte bara tittar  på en 

cartoon, vi blir den!”60 Identifikationen som McCloud och intervjuobjekt C talar om är alltså 

oberoende av könsbarriärer, kulturella skillnader, social ställning, åldersgrupper, etc.

58 McCloud (1993), s. 36. 
59 Ibid., s. 28ff.
60 Ibid., s. 36.
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3. Litteraturanalys
Varje  kapitel  inleds  med  en  kort  sammanfattning  av  den  tecknade  seriens  handling  och 

struktureras sedan i  ett  antal  tematiska underkategorier,  utifrån vilka de maktförhållanden, 

identitetsskapande processer, värderingar, förebilder samt samhällsnormer som den tecknade 

serien rymmer lyfts fram och analyseras. Dessa tematiska kategorier är identiska med de som 

av  bland  andra  de  los  Reyes  och  Mulinari  förs  fram som intersektionalitetsperspektivets 

skärningspunkt: genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass samt hudfärg (se kapitel 1.3). 

Detta i syfte att besvara syftets andra forskningsfrågeställning (se kapitel 1.1). I handlings-

sammanfattningen presenteras också vilken volym som har legat till grund för analysen. 

3.1 Persepolis av Marjane Satrapi

3.1.1  Handlingssammanfattning.  Persepolis  är  en  graphic  novel  i  fyra  delar,  och  den 

volym som har legat  till  grund för denna analys  är samlingsvolymen utgiven av Ordfront 

Galago 2006.61 I  Persepolis första  del  skildras  den iranska revolutionen 1979 genom den 

tioåriga flickan Marjane (Marji), som ser sitt och familjens liv förändras radikalt. Den andra 

delen följer henne när hon förstår allt mer av landets utveckling och kriget mellan Iran och 

Irak. I den tredje delen tvingas hon fly Iran och tillbringar hon ett par ensamma och förvirrade 

skolår i Wien varpå den fjärde delen beskriver hur hon återvänder till Iran och försöker finna 

en plats för en ung kvinna med konstnärliga ambitioner. Hon gifter sig men inser snabbt att 

äktenskapet  med  en  persisk  man  hindrar  hennes  personliga  utveckling  och  frihet. 

Huvudpersonens  utveckling  löper  genom  alla  fyra  delar  parallellt  med  de  storpolitiska 

händelserna i Iran i synnerhet och Mellanöstern i allmänhet. 

3.1.2  Genus. Genusfrågan  är  kanske  den  mest  framträdande  av  intersektionalitets-

perspektivets aspekter i Persepolis första två delar – del ett utspelar sig mitt under den iranska 

revolutionen,  då  fundamentalistiska  islamistiska  grupper  tog  över  makten  i  landet  efter 

shahens abdikation. Satrapi skildrar denna omställning – från en despotisk monarki med ena 

foten av historiska skäl stadigt förankrad i den västerländska kultursfären till  en teokratisk 

förtryckarstat  med  starkt  fientliga  tendenser  mot  västlig  kultur  –  utifrån  en  tioårings 

perspektiv. Den kanske starkaste symbolen för den förändring som kvinnosynen genomgår är 

sjalen. Tidigare hade huvudpersonen Marji inte burit sjal, eftersom hon gått i en icke-religiös 

fransk skola.  Marji  sammanfattar  sjalens  paradox sålunda:  ”Jag visste  inte  vad jag skulle 

tycka om sjalen. Jag var mycket troende, men både jag och mina föräldrar var moderna, vi 

61 Marjane Satrapi, Persepolis del 1-4 (Stockholm: Ordfront Galago, 2006).
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tillhörde avantgardet.”62 I Marjis starka och levande tro finns också en utmaning av rådande 

genusnormer: som 10-åring är hennes högsta önskan att växa upp och bli profet. ”Redan vid 

sex års ålder var jag säker på att jag var den sista profeten.”63 Det hade funnits några före 

henne: Satrapi tecknar upp en diger samling skäggiga män som alla ställer sig tveksamma till 

att den sista profeten skulle visa sig vara en kvinna. Att Marji är medveten om att kvinnor inte 

förväntas kunna hålla högre positioner inom de religiösa lagren visar hon genom att på frågan 

om vad hon vill bli när hon blir stor svara: ”Jag skall bli läkare”.64 Också denna ambition 

utgör förvisso ett normbrott i den starkt chauvinistiska kultur som 1979 rådde i Iran65, men 

Marji har stöd hemifrån. Hennes föräldrar uppmuntrar genom hela verket sin dotter att bli en 

modern kvinna, alltså en kvinna som bryter mot de sociala, moraliska och religiösa normer 

som det förväntas att kvinnor skall uppföra sig efter utan undantag (och som de faktiskt kunde 

bestraffas för om de inte  rättade sig efter).  Marji  visar också tidigt  upp ett  normbrytande 

beteende: hon låtsas vara Che Guevara i sina revolutionslekar, hon vill bli helig krigare för 

den goda saken, hon klär sig i byxor hellre än kjol eller klänning. Modern sammanfattar sin 

uppfostringsfilosofi i en kommentar till sin dotter på hennes bröllopsdag: ”Jag har alltid velat 

att  du  skulle  bli  oberoende,  välutbildad,  kultiverad… och så går  du och  gifter  dig  21  år 

gammal. Jag vill att du lämnar Iran, att du blir en frigjord kvinna…”66

Utbildning är mycket  viktigt  för Marjis  identitetsskapande,  både som kvinna och som 

social och politisk varelse. När hon återvänder till Iran efter fyra års studier i Wien och återser 

sina  barndomsvänner  chockeras  hon  av  deras  ytlighet  och  brist  på  insikt  i  den  egna 

situationen. I Marjis ord: ”Mina vänner… jag tycker att de är så otroligt korkade.”67 Marjis 

mor replikerar: ”Du vet, det är inte bara deras eget fel. Ingen begär att de ska vara smarta! 

Snarare  det motsatta.”68 Marji  reflekterar  senare över  detta:  ”Regimen hade förstått  att  en 

person som hade fullt upp med frågor som: är mina byxor tillräckligt långa? – sitter sjalen 

som den ska? – syns mitt smink? – kommer de att piska mig? – inte längre funderade på: vart 

försvann min rätt att tänka fritt? – vart försvann min yttrandefrihet? – vad händer med de 

politiska  fångarna?  – är  mitt  liv  uthärdligt?”69 Det  systematiska  förtryck  av  kvinnan  som 

könsvarelse som den fundamentalistiska regimen ägnar sig åt bottnar förstås inte alls i några 

62 Satrapi (2006), s. 12.
63 Ibid.
64 Ibid., s. 15.
65 För vidare fördjupning inom ämnet rekommenderas t.ex. Nikki Keddie, Modern Iran : roots and results of  
revolution (New Haven: Yale University Press, 2003) och Grant Farr, Modern Iran (Boston: McGraw Hill 
College, 1999).
66 Satrapi (2006), s. 325.
67 Ibid., s. 268.
68 Ibid. 
69 Ibid., s. 310.
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egentliga  moraliska  eller  kulturella  betänkligheter.  Istället  rör  det  sig  om  klassiska 

maktstrategier för att hålla en kuvad befolkning i schack. Machokulturen bland män blir också 

grundligt inpräntad i det folkliga medvetandet och således upphöjd inte bara till norm, utan 

också till  ideal.  Även bland uttalat  progressiva tänkare – som till  exempel  Behzad,  en av 

Marjis manliga medstudenter på den konsthögskola som hon i tjugoårsåldern utbildar sig vid 

–  visar  sig  kvinnoförtrycket  vara  i  det  närmaste  institutionaliserat  på  samma  vis  som 

äktenskapet.  Efter  att  illustratören  Behzad  fängslats  och  torterats  för  en  kontroversiell 

teckning bjuder han in Marji till sitt hem. Varje försök till att konversera Behzads fru avbryts 

när Behzad vägrar låta henne föra sin egen talan. Marji blir rasande: ”Och han snackar om 

yttrandefrihet när han inte låter sin fru yttra ett ord!”70 Machokulturen är också ett redskap för 

regimen  att  förhindra  den  manliga  befolkningen  från  att  ifrågasätta  maktförhållandena. 

Männen  drillas  att  älska  gud  och  offra  sitt  liv  i  kampen  för  sitt  land.  Kriget  och  dess 

medföljande martyrmentalitet är en nödvändighet för regimens fortlevnad.

3.1.3 Etnicitet  och nationalitet.  Den etniska  tillhörigheten  är mycket  viktig  för Marjis 

identitetsskapande,  viktigare  än  nationaliteten.  Det  blir  tidigt  tydligt  att  persernas  långa 

historia är en källa till mycken stolthet för Marji och hon återvänder ofta till historiska motiv i 

sitt bearbetande av den ofta brutala verklighet som hon ställs inför.71 I berättelsens slutskede 

arbetar  Marji  och  hennes  make,  Rheza,  tillsammans  på  ett  projekt  som  syftar  till  att 

konceptualisera en nöjespark med utgångspunkt i persisk mytologi.72 Paret blir helt uppslukat 

av projektet,  men får slutligen avslag på grunderna att ”Regimen ger fullständigt fan i vår 

mytologi. De vill ha religiösa symboler.”73 I Marjis skapande av sin egen profetiska agenda 

står också den persiske mystikern Zarathustra som en stark förebild – han var, trots allt ”mitt 

lands första profet innan araberna invaderade oss”.74

Just  denna  uppdelning  i  ”vi  och  dem”  (i  detta  fall  perser  och  araber)  är  typiskt  för 

konstruerandet av en etnisk identitet. Thomas Hylland Eriksen skriver:

Ethnicity is an aspect  of social relationship between agents who consider themselves as being 
culturally distinctive from members of other groups with whom they have a minimum of regular 
interaction. It can thus also be defined as a social identity (based on a contrast vis-a-vis others) 
characterised by metaphoric or fictive kinship (Yelvington, 1991: 168). When cultural differences 
regularly make a difference in interaction between members of groups, the social relationship has 
an ethnic element. Ethnicity refers both to aspects of gain and loss in interaction, and to aspects of 

70 Satrapi (2006), s. 345.
71 Exempelvis utbrister Marji, när Irak förklarat krig mot Iran 1980: ”den andra invasionen på 1400 år!” (s. 86) 
och syftar då på att Persien drabbades hårt av den aggressiva expansionspolitik som fördes av det arabiska väldet 
under 600-talet e. Kr.
72 Satrapi (2006), s. 337f.
73 Ibid., s. 339.
74 Ibid., s. 13.
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meaning in the creation of identity. In this way, it has a political, organisational aspect as well as a 
symbolic one.75

Etnicitet är ett komplext begrepp, liksom genus. Framförallt kan det i vissa fall vara svårt 

att  skilja på etnisk stolthet  och nationell  stolthet,  som till  exempel  när Marji  efter  att  ha 

häcklats av några österrikiska ungdomar för sitt ursprung utbrister: ”Jag är iranska och det är 

jag  stolt  över!”76 Är  det  Marjis  nationella  tillhörighet  –  som  inte  behöver  ha  någon 

korrelation med en individs etniska tillhörighet – som hon här försöker hävda, eller är det 

något annat, något som ligger närmare den egna personen? Marji reflekterar efter incidenten: 

”Om jag inte var mig själv trogen skulle jag aldrig bli integrerad.”77 Det är uppenbart att 

Marji känner sig personligt kränkt, vilket för tankarna till den etniska identiteten snarare än 

nationalitet,  men det är också uppenbart att  Marjis nationella tillhörighet (och stolthet)  är 

viktig för hennes självbild, åtminstone i barndomsåren. Hennes far visar föga entusiasm inför 

kriget mot Irak som bryter ut 1980, vilket Marji är missnöjd med. ”Det är hemskt! Min pappa 

har  ingen  motståndsvilja.  Ingen  som  helst  känsla  för  nationen…”  muttrar  hon,  med  en 

soldatkeps på huvudet.78 I nästa ögonblick spelas den iranska nationalsången på TV, vilket 

bringar hela familjen i tårar. I Marjis ord: ”Det var över ett år sen den spelades sist… vi var 

omtumlade”.79 När familjen senare via en BBC-sändning får veta att 140 iranska bombplan 

anfallit Bagdad förenas Marji och hennes far i nationalistisk eufori och stolthet: ”Jag hade 

haft fel: pappa älskade sitt land lika mycket som jag.”80 Detta till trots att Marjis far är väl 

medveten om att det iranska nationalstatsprojektet från början endast var ett cyniskt maktspel 

av de europeiska stormakter (framförallt Storbritannien) som såg möjligheter att dra nytta av 

Irans stora naturresurser, varav oljan var den mest lockande.81

Hemmet,  med allt  vad det medför av etniska och nationella dimensioner,  är centralt  i 

Marjis självbild. ”Jag hade ett sånt enormt behov av att få komma hem”82 tänker hon efter 

fyra års förvirrat sökande efter sig själv i Wien. Hela hennes utlandsvistelse kan ses som en 

kamp för att skapa en egen identitet, en egen inmutad plats på jorden. Hon söker ständigt 

efter  nya  familjegestalter,  nya  fasta  hållpunkter  i  tillvaron  och  erkänner  själv  att  hon 

projicerar omöjliga ideal på dem i hennes närhet.83 När hon efter sin svåra identitetskris har 

återvänt hem till Iran och träffar sina släktingar, som har haft fullt upp med problem av helt 

75 Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism (London: Pluto Press, 2002), s. 12f.
76 Satrapi (2006), s. 204. 
77 Ibid.
78 Ibid., s. 90.
79 Ibid.
80 Ibid., s. 91.
81 Ibid., s. 25ff.
82 Ibid., s. 252.
83 Ibid., s. 244.
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annan natur, artikulerar Marji sina känslor sålunda: ”Visst, de hade upplevt kriget mer än jag, 

men de var i alla fall omgivna av de sina. De hade aldrig upplevt den förvirrande känslan att 

vara från tredje världen, de hade alltid haft ett hem!”84 Hur skrämmande än krigets fasor är 

kan det vara minst lika traumatiserande att inte ha någon egen identitet att falla tillbaka på 

som en trygghet. Hennes föräldrar och släktingar har haft en klart definierad samhällsroll att 

falla tillbaka på: de förväntningar som ställs på dem har varit tydliga och de beteendenormer 

som deras klasstillhörighet förlänar dem har haft en terapeutisk funktion för hela familjen 

och  deras  bekantskapskrets.85 Den västerländska  individualismen  lockar  först  Marji,  men 

skrämmer henne sedan. I hennes egna ord: ”i väst kan du falla död ner på gatan utan att nån 

bryr  sig.”86 Detta  trots  att  Marji  själv  skulle  ha  drabbats  av  just  detta  öde  om inte  en 

förbipasserande  i  Wien  hade  fört  henne  till  sjukhuset.87 Otryggheten  som  västvärlden 

frambringar inom Marji bottnar alltså inte i några rationella anledningar – istället finner hon 

tröst i det bekanta: bekant kultur; bekanta sociala regler; bekant språk; bekanta människor. 

Trots att så mycket i det iranska samhället slår Marji som orättvist och fel är det ändå dit hon 

måste färdas för att återfinna sig själv. Ursprunget är, i det här fallet, allting.

3.1.4 Sexualitet. Iran var både före och efter den islamistiska revolutionen ett land med 

konservativa värderingar i fråga om sexualitet, i synnerhet den kvinnliga sexualiteten. Vi ges 

i Persepolis många exempel på hur sexualitet är ett tabubelagt ämne för de allra flesta.88 De 

uppvaktningsritualer som omgärdar och föregår samboskap och bröllop är i de flesta fall som 

dyker upp i texten såväl oskyldiga (för en västerländsk betraktare) som i många fall  rent 

hemlighetsfulla, då regimen ser med mycket oblida ögon på manligt och kvinnligt umgänge – 

i någon form – innan äktenskapet. Den massiva kampanj för sjalbeklädning av kvinnor som 

är  närvarande  genom  hela  verket  är  ett  uttryck  för  underkuvandet  av  den  kvinnliga 

sexualiteten  –  men  också  ett  uttryck  för  synen  på  den  manliga  sexualiteten  som  något 

aggressivt, rovdjursliknande. Marjis far kommenterar sjalpåbudet: ”Otroligt! De tar alla män 

för sexgalningar!” varpå hans fru svarar: ”De utgår från sig själva!”.89 Kvinnors hår blir så 

tabubelagt  att  Marjis  far  kommenterar  det  absurda  i  hela  situationen  när  han  tilltalar  en 

konservativ kvinnlig rektor: ”Om hår är så upphetsande som ni påstår borde ni raka av er 

mustaschen!”90 Marji ger också sin syn på frågan: ”jag har alltid trott att om kvinnornas hår 

84 Satrapi (2006), s. 275.
85 Se till exempel de många fester och andra sociala tillställningar som Marjis föräldrar ordnar med jämna 
mellanrum (s. 112, s. 113, m.fl.).
86 Ibid., s. 288.
87 Ibid., s. 248.
88 T.ex. s. 41, s. 81, s. 105.
89 Ibid., s. 81.
90 Ibid., s. 105.
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vore  så  problematiskt  skulle  gud  ha  skapat  oss  skalliga.”91 De  kulturella  och  religiösa 

orsakerna till sjalbeklädnad är en debatt som i sin omfattning hamnar något utanför ramarna 

för denna uppsats, men i  Persepolis framställs sjalpåbudet som ännu ett sätt av regimen att 

skuldbelägga och kontrollera sina undersåtar genom att vädja till och samtidigt manipulera 

deras sinne för moral och etik. Ibland tar detta absurda proportioner: Marji studerar vid en 

konstskola och när det blir dags för krokitecknande visar det sig att modellen är en heltäckt 

kvinna – det enda som syns bland de böljande svarta vecken är hennes ansikte. När Marji 

byter till en manlig modell, som visserligen också är påklädd men som hon i alla fall kan se 

formerna på, blir hon tillsagd av en vaktmästare att hon inte får titta på modellen – hellre 

skall hon titta på dörren medan hon målar av honom! Strax därefter uppmanas Marji av några 

soldater att inte springa efter bussen – då rör sig hennes bak på ett ”oanständigt sätt”. Marji 

replikerar kvickt: ”Då är det bara att sluta glo på min röv!”92 Det ofrånkomligt logiska i detta 

undgår inte soldaterna, som avstår från att bestraffa henne.

I Wien börjar Marji för första gången experimentera med sin egen sexualitet: hon skaffar 

pojkvänner  och  blir  av  med  oskulden.  Det  är  tydligt  att  hennes  eventuella  kärlek  till 

pojkvännerna eller  längtan  efter  sexuell  njutning  inte  är  de drivande  faktorerna  i  hennes 

sexuella  utforskningar.  Istället  är  det  framför  allt  hennes  längtan  efter  att  omskapa  sin 

självbild som driver henne i armarna på olika män. Sex – och att vara en sexuell varelse – är 

en identitetsfråga för Marji. ”Strunt samma om ingen iranier vill gifta sig med mig. Jag bor i 

Europa och ska gifta mig med en europé. Jag ville inte vara en rädd oskuld längre.”93 När hon 

sedan återvänder till Iran och träffar sina väninnor – som alla fortfarande är oskulder – antar 

hon rollen som den erfarna mentorn som förklarar för sina vetgiriga väninnor hur ett samlag 

kan upplevas. Men trots väninnornas till synes liberala och västinriktade uppenbarelse visar 

sig konservativa värderingar vara svåra att sminka över. När det kommer fram att Marji har 

haft sex med flera olika män fräser en av hennes väninnor: ”Så vad är skillnaden mellan dig 

och en hora?”94

Monogamin,  och  framförallt  den  heterosexuella  varianten,  är  det  tillstånd  som  i 

Persepolis  lyfts  fram som odiskutabel samhällsnorm. Skilsmässor  är förknippade med ett 

enormt socialt stigma – ändå har två av huvudkaraktärerna genomgått skilsmässor. Marjis 

mormor har varit gift tre gånger och Marjis giftermål med Rheza kollapsar till sist och slutar 

med skilsmässa. Det är tydligt att giftermål i Marjis begreppsvärld bara i undantagsfall är 

91 Satrapi (2006),  s. 292.
92 Ibid. Hela episoden utbreder sig över sidorna 307 – 309. Citaten från s. 309.
93 Ibid., s. 219.
94 Ibid., s. 278.
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rena kärleksaffärer. Istället är det praktiska, ekonomiska och sociala betänkligheter som styr. 

Normbrytandet i giftermålsfrågan framställs i  Persepolis som positivt – i Marjis fars ord: 

”Lev bara tillsammans så länge som ni verkligen är lyckliga. Livet är för kort för att kastas 

bort.”95

Homosexualitet  förekommer över huvud taget  inte medan handlingen uppehåller  sig i 

Iran.  Det  finns  goda  anledningar  därtill,  då  homosexualitet  i  samhället  som  beskrivs  i 

Persepolis  bestraffas med döden.96 Istället  är det först när Marji befinner sig i Wien som 

homosexualitet förekommer i handlingen. Också i detta fall verkar det i första hand röra sig 

om en identitetsfråga. En av Marjis pojkvänner använder henne som en slags försökskanin: 

han försöker ha sex med henne, men det går inte. ”Om det inte funkar med dig så kommer 

det inte att funka med någon”, säger han och syftar på att han i sin mening äntligen fått det 

bekräftat för sig själv att han är homosexuell.97 Marji såras förstås av detta cyniska beteende, 

men har inget emot homosexualiteten i sig. Marji bor också vid ett tillfälle ihop med åtta 

homosexuella män i ett kollektiv. När Marjis mor besöker sin dotter på kollektivet tar hon sig 

tid att lära en av männen hur man säger ”jag älskar dig” på persiska, eftersom han just hade 

träffat en persisk man. Huvudpersonerna i  Persepolis är således klart liberalt  inställda till 

homosexualitet, även om de inser att det utgör ett grovt normbrott i det samhälle de själva 

kommer från. 

3.1.5 Klass. Marjis klasstillhörighet blir tidigt ett viktigt inslag i hennes identitet, och en 

viktig faktor för hur hon uppfattar och interagerar med omvärlden. Hon är av kunglig släkt: 

hennes morfars far var konung av Persien innan shahens maktövertagande på 1920-talet.98 

Marjis  morfar  var  premiärminister  under  shahväldet  och  än  idag  tillhör  hennes  familj 

Teherans intelligentia. Hennes far har ett bra jobb, vilket han behåller  efter regimskiftet  i 

syfte att bibehålla familjens livsstil:  ”Varje morgon åker jag sex mil  för att  ni ska ha ett 

drägligt  liv.”99 Även om familjens  höga sociala  status är  en källa  till  stolthet  för Marji  i 

hennes  tidiga  barndom blir  den  snart  en  orsak  till  skam:  efter  ett  möte  med  en  kurdisk 

författare som skriver romaner i Charles Dickens-anda, vaknar Marjis sociala samvete till liv. 

”Äntligen förstod jag varför jag skämdes över att sitta i min pappas Caddilac. Skälet till att 

jag skäms och till revolutionen är ett och samma: orättvisorna mellan samhällsklasserna.”100 

95 Satrapi (2006), s. 321.
96 Ibid., s. 298.
97 Ibid., s. 221.
98 Ibid., s. 28.
99 Ibid., s. 95.
100 Ibid., s. 39.
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Marjis insikt om den egna, privilegierade, situationen i ett samhälle med så djupa klassklyftor 

som dåtidens Iran, slår hårt: ”När jag tänker på det… vi har ju en husa!”101

Husan är särskilt intressant i sammanhanget, eftersom Marji, som är enda barnet, ända till 

den punkten har tänkt på henne närmast som en äldre syster. Husan saknar utbildning och 

behöver Marjis hjälp med både läsning och skrivning. Husan utnyttjar familjen Satrapis höga 

sociala status i sitt uppvaktande av grannpojken, genom att låta påskina att även hon tillhör 

familjen.  Marjis  far  reder  dock ut  begreppen,  varpå grannpojkens  intresse snabbt  dör ut. 

Marjis dåliga samvete över husans hjärtesorg överstiger klassbarriärerna: ”När jag kom in till 

hennes rum låg hon och grät… vi delade inte klasstillhörighet,  men vi delade åtminstone 

säng.”102 När Marjis far fällde sin kommentar till grannpojken var han sannolikt väl medveten 

om situationens troliga utgång: det kan inte ses som särskilt sannolikt att grann-pojken skulle 

ha fortsatt sin uppmuntran av husans uppvaktande, då han faktiskt ännu inte ens talat med 

henne och således inte hade mycket annat än sitt (felaktiga) antagande om hennes sociala 

status att utgå från. Marjis far besitter ett starkt rättspatos – liksom Marjis mormor och många 

andra av Marjis stora förebilder – och i detta fall fick sanningen fälla sitt avgörande, trots att 

följden blir sårade känslor. Marji kommer under berättelsens gång att ställas inför många 

situationer där sanningen och ärlighet mot andra, men framförallt mot sig själv, visar sig vara 

det bästa rättesnöret, även om människor i hennes omedelbara närhet riskerar att bli sårade. 

Klassamhället är i det här fallet bara en katalysator för budskapet, nämligen att förbli ärlig 

mot sig själv.

Familjen Satrapis höga sociala ställning är sammanlänkad med deras höga utbildning – 

det ena kan, verkar det som, inte existera utan det andra. Ibland utnyttjar andra personer detta 

för sin egen vinning – exempelvis ber familjens städerska Marjis mor om hjälp att övertala 

hennes  son  att  inte  åka  ut  i  kriget,  då  hon känner  att  hennes  egen retoriska  förmåga  är 

bristfällig.103 Låg utbildning leder sällan till något gott i  Persepolis – istället är det belästa, 

väl verserade och idealistiska män och kvinnor, med en stark och obeveklig övertygelse om 

vad som är rätt och fel,  som lyfts  fram som förebilder.  Överhuvudtaget är det den högre 

utbildningen  som  skänker  Marji  möjlighet  och  utrymme  att  utvecklas  och  formas  som 

individ:  hennes vistelse i Wien har redan påtalats  såsom central  i  såväl handlingens som 

individen  Marjis  utveckling.  I  detta,  att  den yttre  resan (till  och inom västvärlden)  löper 

parallellt  med  och  symboliserar  den  inre  resan,  delar  Persepolis  karaktärsdrag  med  den 

101 Satrapi (2006), s. 39.
102 Ibid., s. 43.
103 Ibid., s. 107. Städerskans son har råkat ut för den militära rekryteringskampanj med starka religiösa förtecken 
som den fundamentalistiska regimen låg bakom och som i synnerhet riktades mot lågutbildade män i de yngre 
tonåren. 
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klassiska  fantasyberättelsen.  Det  fantastiska,  episka  bildspråket  inramar  också  hela 

berättelsen om Marji:  Persepolis inledande kapitel  innehåller  en riklig mängd bilder  som 

hämtar sin inspiration från persisk mytologi och historia och i de avslutande kapitlen arbetar 

Marji på sin tilltänkta mytologiska nöjespark. De stora, svepande, episka konnotationer som 

detta bildspråk för med sig kan ses i kontrast till de händelser på en mycket privat, ibland 

intim, nivå som läsaren har fått ta del av i läsandet av Persepolis.

3.1.6 Hudfärg. Hudfärg är, inledningsvis, ingenting som aktualiseras i  Persepolis. Först 

när  Marji  befinner  sig i  Wien möter  hon fördomarnas  och främlingsfientlighetens  anlete. 

Xenofobi kan naturligtvis ha många bakomliggande orsaker, men den utlösande faktorn i de 

flesta  fall  som Marji  konfronteras med,  förefaller  vara att  hon ser annorlunda ut  än de i 

hennes omgivning. Marji noterar omedelbart att hon behandlas annorlunda på grund av sitt 

ursprung (och eftersom ingen har lärt känna henne ännu är utseendet det enda de har att utgå 

från). Nunnorna i den skola hon inledningsvis går på kommenterar syrligt: ”Det är sant det 

man säger om iranier. De saknar verkligen hyfs.”104 På bussen får Marji höra: ”Du Scheiβ 

Ausländerin, geh raus!”105 Också Marjis pojkväns mamma faller in i klagokören: ”Raus! Ich 

sage raus!”106 Främlingsfientligheten i det österrikiska samhället är på stadig frammarsch – 

personifierad av skaror med skinheads och presidenten, den före detta Wehrmach-officeren 

Kurt  Waldheim –  samtidigt  som en  sydtyrolsk  familj  tar  emot  Marji  med  öppna armar. 

Marjis vänner i Wien anser sig ha en förklaring till detta: ”Det är för att du är tjej. Om du 

hade varit en mörkhyad kille med krulligt hår så hade du fått ett annat mottagande.”107 Marji 

kan inte låta bli att fundera över människans dubbelmoral: ”Jag undrade om de hade velat 

umgås med mig om jag varit en mörkhyad kille med krulligt hår.”108 Slutligen är det Marjis 

hyresvärdinna, fru Heller, och hennes närmast paranoida fördomar mot invandrare som med 

anklagelser om stöld och oärlighet driver Marji ut på gatan, bort från de få fragment av social 

och emotionell trygghet som hon hade lyckats bygga upp efter fyra år i Wien, och ner i en 

Dante-liknande, till synes bottenlös, infernospiral. Detta är Marjis mörkaste tid – så mörk och 

smärtsam att tala om att det mesta hemlighålls för läsaren – och det som förde henne dit är 

samma dilemma som miljontals människor ställs inför varje dag: varför särbehandlas jag på 

grund av mitt utseende?

104 Satrapi (2006), s. 184.
105 Ibid., s. 227. Betyder ungefär: ”Din jävla invandrare, stick härifrån!”
106 Ibid. Betyder: ”Ut, jag säger ut!”
107 Ibid., s. 235.
108 Ibid.
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3.2 Farbror Joakims liv av Don Rosa.

3.2.1  Handlingssammanfattning.  Artisten  och  manusförfattaren  Don  Rosa  skrev  och 

tecknade mellan åren 1991–1993 en svit om tolv serieäventyr, i vilka han tittade närmare på 

karaktären Joakim von Ankas (Scrooge McDuck på originalspråk) ursprung och tidiga liv. 

Dessa  serieäventyr  publicerades  först  i  serietidningar  av  serieförlaget  Egmont  och  gavs 

senare ut år 1997 i en samlingsvolym vid namn Farbror Joakims liv (The Life and Times of  

Scrooge McDuck). Det är denna volym som har legat till grund för följande analys.109 De tolv 

delarna  behandlar  olika  perioder  i  karaktären  Joakims  liv  –  från  hans  fattiga  barndom i 

Skottland till hans livs zenit som framgångsrik affärsman och världens rikaste anka. Några 

ord om kontinuiteten: Don Rosa har i sitt arbete med att bygga upp karaktären Joakim till stor 

del använt sig av serier skapade av Carl Barks på 40- och 50-talen och utifrån dessa skapat en 

slags mytologisk kanon kring den mytomspunne Joakim. De flesta känner nog honom som 

Farbror Joakim, Kalle Ankas rike och snåle farbror, och många av den åldrade miljardärens 

påstådda erfarenheter förefaller nog för de flesta som överdrifter, om inte rena lögner. Don 

Rosa försöker i Farbror Joakims liv skapa en internt sammanhängande och trovärdig historia 

och tidslinje för karaktären Joakim. Denna tidslinje löper parallellt  med den ekonomiska, 

industriella och sociala expansionen i USA och resten av världen på sent 1800- och tidigt 

1900-tal och Joakim är närvarande vid många av de mest mytologiserade historiska skeenden 

som präglat västvärldens (och framför allt USA:s) inträde i det moderna globala samhället. 

Till exempel: guldrushen i Alaska 1896; boskapsdrivandet i mellanvästern i slutet av 1800-

talet;  spänningar  mellan  olika  etniska  grupper  i  USA,  Afrika  och  Australien  kring 

sekelskiftet; Titanics förlisning; kolonialmakternas exploatering av ursprungsbefolkningen i 

tredje världen med flera. Genom slit, list samt slughet (”tuffare än de tuffa och smartare än de 

smarta”110) och med ärligheten som ledstjärna bygger Joakim upp ett globalt affärsimperium 

och förändras själv, i takt med att rikedomen växer, från den idealistiske ynglingen till den 

cyniske, åldrade affärsmannen. I det sista kapitlet är transformationen komplett: han har då 

blivit  samme  Joakim  som  av  Carl  Barks  introducerades  för  världen  år  1947  i  ”Jul  på 

Björnberget”.111

3.2.2  Genus.  Som  tidigare  omnämnts  delar  Farbror  Joakims  liv  karaktärsdrag  med 

äventyrsromanen, ett av tradition företrädesvis manligt domän. I likhet med Persepolis finns 

också i Don Rosas verk strukturella likheter med fantasyromanen, som också domineras av 

109 Don Rosa, Farbror Joakims liv (Malmö: Egmont, 1997). Upphovsättigheterna till serierna tillfaller egentligen 
Disney-koncernen, men i denna notapparat kommer jag att använda mig av skaparens namn.
110 Don Rosa (1997), s. 14.
111 På svenska i Kalle Anka & C:o, 1957:26-27.
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manliga  och  handlingskraftiga  protagonister.112 Mannens  ansvars-  och  försörjningsbörda 

präglas också in i Joakim i tidig ålder. Hans far kungör för hela familjen: ”Han är den siste 

som kan återupprätta klanen von Ankas namn och respekt”,113 trots att Joakims två yngre 

systrar är närvarande vid tillfället. Kvinnans roll i det patriarkala samhället i Glasgow 1877 

tydliggörs av bildspråket som omger Joakims mor: när hon förekommer i serien avbildas hon 

alltid i bakgrunden, antingen tillsammans med något av barnen eller vid spisen. Hon tillåts 

aldrig befinna sig närmast läsarens öga – något föremål eller någon annan karaktär inskjuts 

alltid mellan henne och betraktaren. Modern intar en undanskymd roll i Joakims uppväxt och 

i formerandet av hans identitet: den enda direkta interaktion som sker dem emellan är tydligt 

fysiskt avståndstagande. Kvinnliga karaktärer är överhuvudtaget sällsynta i Farbror Joakims 

liv –  så  sällsynta,  att  samtliga  kvinnliga  karaktärer,  med  en  eller  flera  repliker,  som 

förekommer  i  verket  här  kan  räknas  upp:  Joakims  mor;  hans  två  systrar  Matilda  och 

Hortensia; en barflicka på s. 28; en överklassdam på s. 85; en barföreståndarinna (Gullan) på 

s. 161; en bybo på s. 186; tre medelklassdamer på s. 193; farmor Anka och hennes dotter 

Doris på s. 205; en nybyggarhustru på s. 217; en servitris på s. 225; Joakims sekreterare 

(fröken Näbblund) på s. 244; samt en hemmafru på s. 264. Av de uppräknade kan endast 

Joakims mor, hans systrar  och Gullan räknas som återkommande karaktärer,  och de enda 

som har någon direkt inverkan på berättelsen är Joakims två systrar. Av dessa porträtteras en 

(Hortensia) som självständig och viljestark (om än något kolerisk). Hon kuvas emellertid av 

kärleken till en annan man, som senare blir Kalle Ankas far.114

Farbror Joakims liv erbjuder således inte mycket substantiellt för den som söker efter 

kvinnliga förebilder. Manliga förebilder, å andra sidan, är legio. En av dessa, som av Joakim 

själv  lyfts  fram  som  en  av  de  huvudsakliga  inspirationskällorna  till  den  dristighet  som 

sedermera skulle göra honom rik, är Theodore Roosevelt, USA:s president 1901–1909, vars 

offentliga person ofta förknippas med machokultur, idealism och imperialism.115 Huruvida 

den populära bilden av Roosevelt är korrekt eller inte har ingen betydelse i sammanhanget: 

det är den populariserade, i det närmaste mytologiserade, bilden av honom som dyker upp i 

Farbror Joakims liv och vägleder den unge Joakim. Machokultur är vanligt förekommande i 

112 Maskuliniteter inom fantasygenren har bland annat utforskats i magisteruppsatsen Där män är män? – 
maskulina subjektspositioner i Michael Moorcocks fantasyromaner av Kristian Schultz. Uppsatsen har 
publicerats elektroniskt på: http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/1508/1/06-93.pdf.
113 Don Rosa (1997), s. 12.
114Ibid., s. 206. Detta gör förstås Joakim till Kalle Ankas morbror, och inte farbror, som han ju kallas för. De 
komplicerade familjeförhållandena i Anka-släkten kommenteras i Farbror Joakims liv av både Don Rosa och 
översättaren, Stefan Diös. 
115 Louis Auchincloss, Theodore Roosevelt (New York: Henry Holt & Company, 2002), passim. Auchincloss 
beskriver naturligtvis Roosevelt som en i själva verket komplex och sammansatt personlighet. Den f.d. 
presidenten delar detta med de flesta andra verkliga personer. 
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verket: dels konfronteras Joakim ständigt med den, dels står han själv som representant för 

den. Han är den ikoniske individualisten,116 han löser ofta problem med våld,117 och uppvisar 

ofta en osannolik fysisk och mental uthållighet.118 Kanske går det att söka efter orsakerna till 

dessa egenskaper i Joakims krävande uppväxt: för att kunna försörja familjen tvingas Joakim 

av sin far ta jobb som skoputsare. Joakims far framstår som en kärleksfull och omtänksam 

familjefar, men den skuldbörda som tynger den 10-årige Joakim (liksom den kapitalistiska 

livsåskådning som skall komma att prägla hela hans framtid) blir smärtsamt uppenbar i det 

skamsna svar han ger på sin pappas fråga om han tjänat ihop några pengar ännu: ”Inte än, 

pappa! Jag försöker, men jag är nog en dålig affärsman!”119

3.2.3 Etnicitet och nationalitet. Joakim är född i Skottland, i högländerna, och utvandrar i 

slutet av 1870-talet till USA, som på den här tiden är en nation stadd i ekonomisk uppgång, 

men fortfarande med djupt rotade etniska motsättningar (inbördeskriget tog slut för bara 15 

år sedan). Joakims ursprung utgör emellertid inget problem för honom: istället  finner han 

snabbt  acceptans  hos  invånarna,  vilket  möjligen  kan  förklaras  med  den  amerikanska 

befolkningen varierade etniska ursprung. Det beror sannolikt också på att Joakim framförallt 

söker sig till individer med liknande ursprung,120 ett beteende som inte är ovanligt i områden 

med stor etnisk heterogenitet.121

Vilken etnisk grupp räknar sig Joakim till? Etnisk identitet kan naturligtvis förändras med 

tiden, men en ledtråd till hur Joakim identifierar sig själv ges av Joakims far och farbror, som 

vid flera tillfällen förolämpar Waskerville-klanen genom att kalla dem för ”lågländare”.122 

Vid ett  festspel talas det om Joakims ”sanna skotska högländar-anda”.123 Joakim refererar 

också till sig själv vid ett tillfälle som ”den rikaste ankan i skotska högländerna”.124 Sannolikt 

tänker Joakim på sig själv som en ”högländare” och agerar enligt de sociala koder och ideal 

som hör till begreppet. Festspelet som beskrivs på sidorna 189–194 ger oss genom de olika 

tävlingsgrenarna ett antal fingervisningar om det högländska idealet: stark, atletisk, sparsam. 

Också  mera  spirituella  egenskaper  värdesätts  högt:  kunskap om och förmåga  att  recitera 

poesi är en av tävlingsgrenarna.

116 Don Rosa (1997). Exemplen är legio, men s. 119 – 178 ger den tydligaste bilden av påståendet.
117 Ibid., s. 61, 124, 144, 175, 213, 264, m.fl.
118 Don Rosa (1997). Exemplen är också här legio, men s. 155 – 178 presenterar den kanske mest fysiskt och 
psykiskt påfrestande perioden i Joakims liv. 
119 Ibid., s. 13.
120 Ibid. T.ex. Joakims släkting Blötsopp von Anka som introduceras på s. 28, samt kofösaren Murdo McKenzie 
som introduceras på s. 62. 
121 Hylland Eriksen (2002), s. 19ff. 
122 Don Rosa (1997), se t.ex. s. 12 och 100. Waskerville är förstås en anspelning på Baskerville – bara ett 
exempel av de många förekomsterna av intertextualitet i verket. 
123 Ibid., s. 194.
124 Ibid., s. 186.
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Don Rosa ger oss också en intressant tolkning av hur det kan gå till när en individ tvingas 

omvärdera sin etniska identitet. Joakim filosoferar: ”Nu när jag blivit påmind om alla de här 

gamla sederna och traditionerna, Scottie, inser jag att jag inte hör hemma här längre! Den här 

trakten är så starkt förknippad med det förflutna medan mitt liv är vigt åt framtiden! Jag har 

storslagna visioner om framgångsrika företag i fjärran länder. Om jag stannar här kommer 

mina investeringar  att  fastna i  det  här bakåtsträvande samhället  precis  som den här  dyra 

bollen  fastnade  i  sumparkärret.”125 Här  tar  Joakim  –  nu  von  Anka-klanens  odiskutabla 

överhuvud – beslutet att ta med sig sin familj till USA för att bosätta sig där. Det är tydligt att 

det  är  ett  smärtsamt  beslut,  och allt  det  som Joakim lämnar  bakom sig i  denna handling 

symboliseras av hans faders död samma natt.

I och med denna familjeexodus får också Joakims nationalitet i det närmaste ödesdigra 

följder:  USA:s  president  (Theodore  Roosevelt)  nås  av  nyheten  att  ”en  miljardär  från 

Skottland har tagit över en militärbas vid kusten”.126 Presidenten tar det allvarligt: ”Det finns 

tre faror för vårt land som jag kämpar mot… storfinansen, utländsk inblandning och hot mot 

våra gränser. Nu kommer alla tre på en gång!”127 Roosevelt, i täten för ett kavalleriförband, 

stormar  Joakims  nya  hem  –  ett  gammalt  träfort  –  i  en  scen  som  starkt  påminner  om 

händelserna vid San Juan Hill på Kuba under spansk-amerikanska kriget 1898. Detta är ett av 

många  exempel  på  intertextualitet  och  historiska  paralleller  som  förekommer  i  Farbror 

Joakims liv.

3.2.4  Sexualitet.  Sexualiteten  har  en  undanskymd  roll  i  Farbror  Joakims  liv.  Direkt 

sexuella handlingar förekommer inte i historien överhuvudtaget, och den enda indikation till 

att  Joakim har ett kärleksliv kommer i form av en hårlock i ett  bankfack.128 I de fall där 

förhållanden förekommer i serien är de heterosexuella och traditionella i den bemärkelsen att 

det  antyds  att  målet  med  ett  förhållande  är  giftermål  och  barn.129 Den enda  person som 

(möjligen) har en tillfällig förbindelse av amorös karaktär är Joakim (det antyds att den andra 

parten är den ovan nämnda Gullan).130 Homosexualitet förekommer inte i berättelsen.

3.2.5 Klass. Ambitionen att bli rik är den enskilt starkaste drivkraften i Joakims liv. Detta 

ges exempel på om och om igen under hela berättelsen. Anledningarna härtill kan härledas 

till  Joakims  bakgrund:  som  tidigare  påpekats  är  han  en  medlem  i  klanen  von  Anka 

125Don Rosa (1997), s. 194.
126 Ibid., s. 208.
127 Ibid.
128 Ibid., s. 195.
129 Ibid., s. 206.
130 Ibid., s. 195.
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(McDuck).131 Det är i sig ingen klassmarkör, men von Anka-klanen är en gammal och anrik 

sådan  med  betydande  ägor  i  de  skotska  högländerna,  däribland  en  borg  uppfört  på 

medeltiden.132 Klanen von Anka drevs emellertid på 1600-talet bort från sina ägor. Denna 

flykt medförde en långsam resa ner i fattigdomen. Joakims far sammanfattar klassresan: ”Så 

nu är vi en fattig klan! Min far arbetade i gruvan på sin tid, och min egen lön från fabriken 

kan knappt försörja din mor, dina systrar och…”133 Joakim är väl medveten om sin släkts 

illustra historia, men tvingas försörja sig på svältens gräns i Glasgows slumkvarter som en 

ovillig  medlem  av  arbetarklassen.  Önskan  att  åter  igen  företa  en  klassresa,  denna  gång 

tillbaka till de övre skikten i samhället, är drivkraften som tar Joakim på sina långa resor runt 

om i världen i jakt efter rikedomen. Joakims existens på botten av samhällets rangstege antar 

inga  politiska  dimensioner:  familjen  accepterar  sammanbitet  sin  situation  och  om någon 

annan  syndabock  än  den  egna  bristen  på  ekonomisk  framgång  presenteras  så  är  det 

Waskerville-klanen, som drev bort von Anka-klanen från dess ägor.134 Joakim ser således 

inga problem med klassamhället i sig, snarare ser han de disparata sociala förhållandena som 

ett  incitament  att  själv  avancera  uppåt.  Att  Joakim trots  allt  har  någon  form av  socialt 

medvetande bevisas när han som bankföreståndare tilltalar en lånsökare som säger sig vilja 

”anställa folk som gräver fram guldet åt mej!”135 Joakims svar blir: ”Jag hjälper helst folk 

som jobbar för sig själva. Din ränta blir 95 %... 50 % till mej och 45 % till dina arbetare! 

Nästa!”136 Att  rikedomen  ändå  förändrat  Joakim  visar  sig  tydligt  när  han  ”i  triumf”137 

återvänder  till  sin  släkts  hemtrakt  i  Dystringe  Dal  och  möt  av  uttalat  fientlighet  från 

lokalbefolkningen (som nog får antas tillhöra ett betydligt lägre socialt skikt): ”Jag har god 

lust att köpa hela den här stan och slänga ut er på era gemensamma öron!”138 Han fortsätter: 

”Folk är likadana vart jag än går! Avundsjuka på mina pengar! Allt de vill är att snylta på 

mig!”139 Att Joakims klassresa nu är fullbordad avslöjas av kommentaren: ”Vi rikemän får en 

hel del förmåner!”140 Han identifierar sig inte längre som en man ”av folket”, utan snarare 

som  en  ”rikeman”.  Klassmotsättningarna  är  dock  både  tydliga  och  inflammerade  i 

hembygden,  vilket  påvisas  av  ett  meningsutbyte  där  Joakim av  en  bybo  blir  kallad  för 

131 McDuck översattes på svenska till von Anka när Joakim först dök upp i Sverige 1957, antagligen för att 
”von”-formen var mera bekant för en svensk publik. 
132 Don Rosa (1997), s. 9ff.
133 Ibid., s. 11.
134 Ibid., s. 9 ff.
135 Ibid., s. 184.
136 Ibid., s. 185.
137 Ibid., s. 186.
138 Ibid.
139 Ibid.
140 Ibid., s. 187.

36



”Svassande  storstadssprätt”  och  i  sin  tur  föraktfullt  kallar  bybon  för  ”Torpare”.141 

Klassmotsättningarna Joakim upplever i hembygden är en av anledningarna till att han väljer 

att permanent utvandra och lämna sitt förflutna bakom sig. 

Ett  övergripande  tema  i  Farbror  Joakims  liv är  hans  transformering  från  idealistisk 

ungdom till cynisk vuxen. Om ett ögonblick i Joakims liv skall pekas ut som vändpunkten, 

när  denna  utveckling  blir  tydlig  och  uttalad,  är  det  när  han  finner  sin  första  stora 

guldfyndighet, i form av en gåsäggsstor klimp. Just när Joakim skall tvätta bort leran från 

klimpen för att säkerställa om det är guld eller inte, hejdar han sig och tänker efter: Om det 

här  är  guld,  är  jag rikast  i  hela  Klondike!  Det  skulle  också betyda  att  min  strävan efter 

rikedom är över! Då blir mitt liv aldrig mera detsamma! Blir luften renare när man är rik? 

Skiner solen ljusare? Behåller de stjärnklara nätterna sin underbara magi… eller förlorar jag 

allt det?  Vill jag verkligen bli rik?”142 Svaret på den frågan har Joakim nog redan givit sig 

själv,  när  han  vid  ett  tidigare  tillfälle  stannade  upp  och  betraktade  naturen  kring  sin 

inmutning: ”Detta är ett land att beundra! Orört av människans röjarhand vilar det ännu i 

jungfrulig glans. Här kan man leva i frid och ro. Njuta frukten av sina egna mödor. Umgås 

med naturen i ett rofyllt paradis bland… bland… Äh! Sånt larv när jag är rik ska jag spränga 

sönder bergen, pumpa in gruvdrift i hela dalen och sälja granarna som timmer! Utveckling 

ger pengar!”143 Ur den synvinkeln är det som senare händer med Joakim en självuppfyllande 

profetia.

3.2.6 Hudfärg.  En intressant detalj i samlingsvolymen av  Farbror Joakims liv är att på 

några sidor mellan vart och ett av de tolv kapitlen har författaren och tecknaren Don Rosa 

valt att kommentera sitt verk och de problem som arbetet med det medförde. Ett av dessa 

”problem” är att Joakim, förutom att vara en symbol för den amerikanska drömmen och det 

kapitalistiska samhället, historiskt sett också har fått representera kolonialistiska strävanden. 

Don Rosa skriver: ”Ett  annat bekymmer var ”Voodo-doktorns hämnd”, som Barks gjorde 

innan  han  ännu  hunnit  mejsla  ut  Joakims  karaktär  riktigt.  Serien  är  full  av  rasistiska 

stereotyper  och ohållbara ’fakta’,  men allra  värst  är  tanken att  Joakim skulle  ha varit  en 

samvetslös rovriddare, som med våld stal mark från hjälplösa infödingar. Tvi! (…) den här 

serien ville jag helst strunta i helt och hållet.”144 Vi får också en intressant insikt i Disney-

koncernens historierevisionering: i nyutgåvor av den omtalade ”Voodo-doktorns hämnd” har 

de färgade karaktärerna retuscherats till politisk korrekthet – ”När Barks tecknade sin serie 

141 Don Rosa (1997). Båda citaten från s. 189.
142 Ibid., s. 177f.
143 Ibid., s. 169.
144 Ibid., s. 247.
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gick det för sig att skildra betydligt mer brednästa, stormynta och vasstandade infödingar än 

man får lov till idag.”145 Den Joakim som förekommer i Don Rosas serie är emellertid inte 

heller särskilt finkänslig: ”Jag skall nog visa de där djungeljönsarna vem som bestämmer!”146 

Joakim  utnyttjar  de  afrikanska  infödingarnas  godtrogenhet  och  köper  deras  mark  för 

obetydliga summor. När han avvisas av en av de mer klarsynta hövdingarna, iscensätter han, 

med hjälp av sin privata armé, ett fullskaligt anfall på infödingarnas by: ”Så skall det gå till, 

grabbar! Kör ut dem i djungeln! Visa att ingen kan driva med Joakim von Anka!”147 Anfallet 

är ett grovt övergrepp och verkar vara tecknad för att frammana minnesbilder från My Lai-

incidenten i Vietnam 1968.

145 Don Rosa (1997), s. 247.
146 Ibid., s. 228.
147 Ibid., s. 230.
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4. Slutdiskussion
I  detta  kapitel  kommer  jag  först  att  säga  några  ord  om  urvalet  av  material  till 

litteraturanalysen. Jag går sedan in på och kommenterar några av de mönster som förekommer 

i  de  analyserade  tecknade  serierna.  Slutligen  försöker  jag besvara  syftets  tredje  och  sista 

frågeställning:  vilka  didaktiska  potentialer  som föreligger  i  pedagogiskt  värdegrundsarbete 

med de analyserade tecknade serierna.

4.1 Material och urval

Det  var  alltid  min  ambition  att  analysera  fler  än  två  tecknade  serier  i  denna  uppsats. 

Beklagligt nog visade sig tiden inte räcka till för detta. Analysen av maktförhållanden och 

sociala mönster i de tecknade serier jag valt ut visade sig bli mycket  mer omfattande och 

tidskrävande än jag tidigare beräknat. Jag väljer att inte betrakta detta som ett misslyckande, 

utan  istället  som  ytterligare  ett  forskningsresultat:  de  tecknade  serier  som  läses  av 

gymnasieungdomar lämnar ofta större rum för personlig tolkning än vad lärare och blivande 

lärare  kan  ledas  att  tro.  Jag  drar  mig  till  minnes  Thierry  Groensteens  argumentation  om 

tecknade  seriers  låga  kulturella  kapital  (se  kapitel  2.2.3)  och  hans  påstående  att  det  är 

pedagoger som skapar och upprätthåller denna attityd hos allmänheten. Möjligen är jag också 

så  färgad  av  denna  attityd  att  jag  gravt  underskattade  den  tid  som  krävs  för  en 

tillfredsställande analys av en tecknad serie av samma omfång som en normal roman (cirka 

250-350 sidor). Tiden som krävs är, enligt vad jag erfarit under arbetet med denna uppsats, 

lika stor om inte större som för en roman av motsvarande omfång.

Urvalet  av  material  för  litteraturanalysen  baserades  starkt  på  resultatet  av 

enkätundersökningen  och  lärarintervjuerna.  Farbror  Joakims  liv av  Don  Rosa  fick 

representera Kalle Anka, den tecknade serie som var överlägset vanligast förekommande i 

svaren på mina  undersökningar.  Detta  val  kan förstås  ifrågasättas  och kritiseras,  och med 

rätta.  De huvudsakliga  argumenten  mot  valet  av Don Rosas verk kan summeras  sålunda: 

tillgänglighet och representativitet. Tillgängligheten av denna volym i Sverige var länge låg – 

i nyskick betingade den ibland så mycket som tusentals kronor bland samlare. 2005 utkom 

emellertid en pocketutgåva som idag är tillgänglig på bibliotek, liksom originalet, vilket gör 

att det inte torde utgöra några problem att få tag på ett exemplar. Hur representativt är då 

Farbror Joakims liv för begreppet ”Kalle Anka” – som ju får sägas vara mer av ett begrepp, 

eller varumärke, än en enskild tecknad serie – egentligen? Det är i princip omöjligt att för en 

ensam  forskare  kunna  uppnå  någon  form  av  tillfredsställande  täckning  av  den  enorma 
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publiceringsmängd som ligger bakom begreppet ”Kalle Anka”. Detta har också varit en av de 

drivande faktorerna i valet av just  Farbror Joakims liv: överskådlighet.  Berättelsen har en 

tydlig början, mitten och slut och är alltså fristående. Den erbjuder på grund av detta faktum 

en  mera  tillfredsställande  analys  och  det  är  framförallt  lätt  för  intresserade  parter  att 

kontrollera  mina  påståenden.  Detta  skulle  vara  mycket  svårhanterligt  om mitt  analytiska 

material  bestod  av  ett  större  antal  icke  sammanhängande  serier  som  förekommit  i  en 

veckopublicerad serietidning. Don Rosa har därtill i arbetet med Farbror Joakims liv haft en 

uttalad ambition att skapa en internt sammanhängande kontinuitet.148 Detta sammantaget gör i 

min mening Farbror Joakims liv till ett tillfredsställande analysobjekt.

Valet  av  Marjane  Satrapis  Persepolis var  lättare:  dels  omnämndes  den  i  tre  av 

lärarintervjuerna  jag  genomförde,  i  två  av  fallen  av  lärarna  själva  och  i  det  tredje  fallet 

inleddes en kortare diskussion kring serien efter att jag nämnt den. Dels var det min ambition 

att göra ett urval i enlighet med de principer för intersektionell forskningsstrategi som de los 

Reyes och Mulinari lägger fram i sin bok – att lyfta fram ohörda röster ur olika kulturer och 

generationer, att motverka hegemoniska värderingar om högt och lågt inom litteraturen samt 

att artikulera sambanden mellan olika medier och textformer.149 Valet av  Persepolis stämde 

väl överens med principen att lyfta fram ohörda röster ur olika kulturer. Mig veterligen är det 

den första tecknade serien som beskriver förhållandena i 1980-talets Iran ur en ung flickas 

(senare kvinna) perspektiv. Den andra, här omnämnda, principen – att motverka hegemoniska 

värderingar  om högt  och lågt  i  litteraturen  – kan sägas  vara  grundsyftet  med  hela  denna 

uppsats och den tredje kommer jag att återkomma till  i följande kapitel.  de los Reyes och 

Mulinari  lyfter  också  fram  forskarens  plikt  att  ifrågasätta  entydiga  och  kategoriska 

representationer: det är min mening att jag har strävat efter att göra så och min förhoppning 

att jag har lyckats genomföra detta successivt genom hela uppsatsen.

4.2 Mönster i de analyserade texterna

Det  kan påstås  att  båda  de  analyserade  tecknade  serierna  tydligt  visar  på de  fördelar  för 

individen som hög social status medför. Marji i Persepolis har sin sociala bakgrund att tacka 

för  alla  de  möjligheter  för  utveckling  hon  erbjuds,  på  ett  personligt  såväl  som  på  ett 

professionellt plan. De lägre klassernas ungdoms-”öden”, såväl manliga som kvinnliga, i det 

fundamentalistiska Iran är tydliga: för de unga männen väntar kriget,  för kvinnorna väntar 

giftermål och ett liv i undanskymdhet.  Den utbildning som krävs för att ta ett socialt  kliv 

uppåt är helt enkelt inte tillgänglig för de fattiga analfabeter som utgör Teherans underklass 
148 Don Rosa (1997), s. 5ff.
149 de los Reyes och Mulinari (2005), s. 125ff.
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och  vars  öden  ibland  överlappar  familjen  Satrapis.  Samtidigt  visar  Persepolis  att  goda 

förutsättningar inte är allt: den själsliga misär som Marji halkar ner i under sin vistelse i Wien 

(också ett klassprivilegium) bottnar i existentiell ångest och vilsenhet. Utan en fast förankring 

av den egna identiteten tenderar människan, hur väl ställt hon än har det, att gå under. Joakim 

i Farbror Joakims liv lever under förhållanden helt olika Marjis. Ur den djupaste armod och 

sociala  misär  som är  hans  vardag föds  en  okuvlig  vilja  att  vara  ”tuffare  än de tuffa  och 

smartare än de smarta”. Han fostras från sin barndom till en individualist, den obestridbare 

herren  över  det  egna  ödet.  Detta  i  kontrast  till  Marji,  vars  betraktande  av  familjens 

privilegierade  livssituation  ger  upphov  till  en  känsla  av  stark  social  solidaritet.  Joakim 

drömmer inte om att göra livet bättre för någon annan än sig själv och möjligen sina allra 

närmaste. Han förlitar sig heller inte på någon annan än sig själv. Detta tydliggör ytterligare 

en intressant kontrast dem emellan: för Marji är det självklart att högre makter, som övergår 

det mänskliga förståndet, existerar och påverkar människan. För Joakim, som faktiskt själv 

vid flera tillfällen bevittnar övernaturliga händelser, är till och med tron på ett begrepp som 

”tur” otänkbar. Högre makter av metafysisk natur ingår inte i Joakims världsbild.  Det går 

möjligen att spåra drag av den skotska puritanismen i hans strävsamma och måttfulla natur, 

men den enda gud Joakim kan skänka en tanke åt är möjligen Mammon.

Trots det utanförskap som utlandsvistelsen innebär för Marji kan det ändå sägas att hennes 

självbild stärks av tiden i Wien. Det blir mycket snart tydligt att hon ser sitt sociala umgänge i 

kontexten ”jag” och ”de andra”. Skapandet av detta ”de andra” innebär dels att ett av Marji 

uppfattat utanförskap uppstår (därmed inte sagt att konstruktionen av förhållandet ”jag” – ”de 

andra” är ensidig från Marjis håll), men dels också att det av Marji uppfattade ”jaget” blir 

mindre diffust. I likhet med hur etniska grupperingar bildas150 är det på detta vis en bild av det 

egna jaget skapas. Marjis identitet har blivit starkare av hennes upplevelser så långt bort från 

allt  det  hon  håller  för  bekant.  I  Joakims  fall  är  det  svårare  att  säga,  då  karaktärs-

beskrivningarna i Farbror Joakims liv tenderar att vara mera stereotypa än i Persepolis, men 

min uppfattning är att händelserna som i berättelsen äger rum ca år 1880–1907 tillsammans 

tjänar till  att stärka Joakims identitet  som individ, men försvaga och slutligen helt utplåna 

hans etniska och sociala tillhörigheter. Hans kapitalistiska strävanden gör honom slutligen till 

en enstöring med minnena från ett händelserikt liv som enda följeslagare. Joakims roll som 

tillbakadragen och excentrisk miljardär i slutet av Farbror Joakims liv anknyter till den rika 

förekomsten av intertextuella referenser i verket. Inledningen av det tolfte och sista kapitlet 

speglar i hög grad inledningen av filmen  Citizen Kane. I det första kapitlet  får vi veta att 

150 Se t.ex. Hylland Eriksen (2002).
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klanen von Anka har drivits bort från sina ägor av Waskervillehunden, en tydlig parallell till 

Sherlock  Holmes-berättelsen  Hunden från Baskerville.  Joakims  barndomsår  är  utan  tvivel 

dickensiska till sin karaktär och under sina år som guldletare kallas han ibland för ”Jason” 

eller  ”argonaut”.  Listan  kan  göras  längre  och  i  denna  kategori  faller  också  de  flertaliga 

referenser  och paralleller  till  historiska skeenden som förekommer  i  Farbror  Joakims liv. 

Dessa används ofta för att illustrera och inrama en period i Joakims liv.

En aspekt av de analyserade tecknade serierna som ännu inte berörts är berättartekniken. 

Jan Baetens presenterar en tredelad modell för berättande i tecknade serier: berättarrösten, det 

vill säga den som tilltalar läsaren direkt, påfallande ofta i form av textrutor i bildrutornas övre 

hörn;  graphiation, det vill säga det grafisk-narrativa berättandet i tecknade serier, eller lite 

enklare uttryckt det som är ritat och skrivet inuti bildrutorna; samt graphiateur, det vill säga 

den agent som är ansvarig för det grafisk-narrativa berättandet.151 I fallet  Persepolis är det 

viktigt  att  skilja  på  berättarrösten,  huvudkaraktären  i  berättelsen  (”grafiationen”),  den 

ansvariga agenten (”grafiatören”) och författaren.  Grafiatören är inte att  förväxla med den 

egentliga författaren – i det här fallet Marjane Satrapi – utan är snarare en nödvändig teoretisk 

konstruktion, eftersom allting i en tecknad serie är ritat. Grafiatören blir således ytterligare en 

nivå  i  det  som  berättas.152 Eftersom  författaren  har  samma  namn  som  berättelsens 

huvudperson (och även berättarrösten) ligger det nära till hands att dra förhastade slutsatser 

om  seriens  självbiografiska  natur.  Jag  har  emellertid  valt  att  bortse  från  eventuella 

självbiografiska inslag i Persepolis i min analys, och jag anser därtill att det egentligen inte är 

intressant i sammanhanget, särskilt inte i beaktande av textens didaktiska potentialer. Anders 

Palm talar  om textens statiska identitet,  dess oföränderliga egenskaper och betydelseskikt, 

som artefakt och dess dynamiska karaktär som arteakt – alltså då läsaren möter texten i en 

medveten  tolkning  och  på  så  sätt  tillvaratar  verkets  betydelsepotential  i  sitt  eget 

medvetande.153 Texternas didaktiska potentialer är, i min mening, högre som arteakter, inte 

minst i fråga om alla de intertextuella referenserna i Farbror Joakims liv.

151 Jan Baetens, ”Revealing Traces: A New Theory of Graphic Enunciation” i The Language of Comics – Words 
and Image (Mississippi: Lightning Source Inc., 2002), s. 145.
152 Ibid., s. 149.
153 Anders Palm, ”Arte(f)akten – en formel för diktverkets ontologi” i Teori och praktik i litteratur- och  
mediestudier (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 45ff.
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4.3 Didaktiska potentialer i de analyserade texterna

1994 års läroplan för de frivilliga läroformerna (Lpf 94) talar i sitt värdegrundskapitel om de 

”värden som vårt samhällsliv vilar på” och om hur skolan skall bidra till att eleverna får ”En 

trygg identitet”.154 Skolans roll är också att aktivt bekämpa krafter och maktstrukturer som 

inte är i överensstämmande med de grundläggande värderingar som eleverna skall socialiseras 

in i.  Erbjuder de tecknade serier  som här analyserats  några möjligheter  att  ifrågasätta och 

problematisera orättvisa maktordningar och sociala frågor som genus och etnicitet? Det är 

min  mening  att  sådana  möjligheter  föreligger,  särskilt  i  fallet  Persepolis,  men  dessa 

möjligheter är inte helt oproblematiska i sig själva.

En av de största riskerna med pedagogiskt arbete med tecknade serier har redan berörts i 

kapitel  2.2.2, nämligen den att eleven som läser en tecknad serie ges mindre utrymme för 

självständig  tolkning.  Därmed  riskerar  det  subjektiva  meningsskapandet,  som omtalas  av 

Englund, att gå eleven förbi.155 Den serieläsande eleven ser en färdigtolkad grå massa som ger 

mycket få möjligheter till estetiskt läsande och läsandet blir således inte en moralisk handling. 

Gunilla  Molloy  skriver  om  den  estetiska  läsningens  fördelar  kontra  den  efferenta, 

kunskapsbaserade,  läsningen.156 Just  identifikationen  och  inlevelsen  i  det  som  sker  i 

berättelsen lyfts  här fram som centralt för det meningsskapande och – får man förmoda – 

socialiserande  läsande  som  omtalas  i  styrdokumentens  värdegrundskapitel.  Jag  ser  större 

risker för att detta skall inträffa i fallet Farbror Joakims liv. Anledningen därtill står att finna i 

berättartekniken.  Don  Rosa  säger  sig  själv  i  sitt  tecknande  eftersträva  en  realistisk  och 

detaljistisk stil.157 McClouds ord om den förenklade och fundamentala tecknarstilen ekar: ”Ju 

mer ikonisk teckningen är, desto enklare är det för betraktaren att se sitt eget ansikte”.158 Om 

detta stämmer, är det svårare för en läsare att leva sig in i och identifiera sig med skeendet i 

Farbror Joakims liv än i Persepolis. De erfarenheter som ett av mina intervjuobjekt har från 

litteraturarbete med  Persepolis i en klass där eleverna har vitt skilda etniska och kulturella 

bakgrunder backar till viss del upp detta antagande: intervjuobjektet uttryckte förvåning över 

hur stor inlevelse eleverna uppvisade i läsningen av den tecknade serien, trots att vissa av dem 

varken delade genus, social bakgrund, hudfärg eller etnicitet med huvudkaraktären i serien, 

Marji.

McCormick skriver att elever i läsning av skönlitteratur (läs: romaner) uttolkar läsningens 

syfte och målgrupp utifrån de normer och praktiker som presenteras i texten, samt i lärarens 

154 Lpf 94.
155 Englund (1997), s.135.
156 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 299.
157 Don Rosa (1997), s. 132.
158 McCloud (1993), s. 28ff. Citatet är mitt eget från kapitel 2.2.4.
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förhållningssätt.159 Lite hårddraget innebär detta alltså att endast högutbildade kvinnliga elever 

med  iransk  bakgrund  och  hög  social  status  skulle  kunna  identifiera  sig  i  läsningen  av 

Persepolis (och endast ankor med guldgrävarambitioner i läsningen av Farbror Joakims liv). 

Så verkar emellertid  inte vara fallet.  Kursplanerna för svenska på gymnasial  nivå betonar 

vikten av att litteraturen skall spegla olika kulturer och sociala system i syfte att eleven skall 

kunna tillägna sig denna information och bilda sig en egen uppfattning därom.  Persepolis  

förefaller, utifrån de synsätt som ovan diskuterats, väl lämpad för en dylik uppgift.

Farbror Joakims liv är annorlunda i det avseendet:  den tenderar att  snarare stärka den 

kategorisering och entydiga representation av folkgrupper samt den positivistiska världssyn 

som de intersektionella forskningsstrategierna (och styrdokumenten) syftar till att motverka. 

Den är emellertid intressant ur en annan synvinkel: Lpf 94 lägger stor vikt vid att skolan själv 

opererar enligt de demokratiska värderingar och ideal som den förespråkar: lev som du lär. 

Detta  föranleder  två  frågor:  vilka  böcker  väljer  läraren  ut  för  gemensamt  arbete?  Hur 

sammanfaller  detta  med  elevinflytandet  som  förespråkas  i  styrdokumenten?  Min 

undersökning visade att av de tillfrågade eleverna som läste serier regelbundet läste de allra 

flesta ”Kalle Anka”. Av de tillfrågade lärarna som uppgav sig vilja arbeta med serier i sin 

undervisning, sade alla att de ville att eleverna skulle vara delaktiga i urvalet av material. Är 

det rimligt  att  tro att  ”Kalle Anka” skulle vara ett  vanligt  förekommande önskemål  bland 

elever? Sannolikt inte – indelningen av litteratur i ”högt” och ”lågt” går långt ner i åldrarna, 

och detta är inte minst pedagogernas eget ansvar. Om en hypotetisk indelning av ”högt” och 

”lågt”  bland tecknade  serier  skulle  göras  är  det  sannolikt  att  ”Kalle  Anka”,  på grund av 

serietidningens massproducerade karaktär, skulle klassas som ”låg”. Troligen skulle många 

elever  tveka  innan  de  kom  med  ett  sådant  förslag.  Att  exempelvis  Persepolis i  det 

sammanhanget skulle ses som ett mera rumsrent och accepterat alternativ anser jag sannolikt. 

Eleverna skall dessutom uppmuntras att ”utveckla sina egna intressen utan fördomar om vad 

som är  manligt  eller  kvinnligt”.160 Intressant  nog förekom inte  ”Kalle  Anka” som varken 

typisk manlig eller kvinnlig serie i den enkätundersökning som jag genomfört, men i analysen 

av  Farbror Joakims liv står det tämligen klart att de ideal,  värderingar och förebilder som 

förekommer  i  verket  är  nästan  uteslutande  traditionellt  förknippade  med  manlighet  som 

begrepp. De samhälleliga strukturer som befäster uppfattningen om ”manligt” och ”kvinnligt” 

hos är sannolikt redan så pass befästa hos gymnasieungdomar161 att det ligger mera att vinna 

159 McCormick (1994), s. 7.
160 Lpf 94.
161 Se t.ex. Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i 
Kvinnovetenskaplig Tidsskrift (1988:3).
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på  att  medvetandegöra  eleverna  om  dessa  strukturer  och  sedan  ta  itu  med  arbetet  att 

problematisera  dem.  I  fallet  Farbror  Joakims  liv presenteras  inte  i  verket  i  sig  någon 

problematisering  av  mansrollen  –  snarare  serveras  läsaren  bilden  av  en  schablonartad 

machoman.

Tillfaller  uppgiften  med  problematiserandet  av  olika  maktstrukturer  endast  läraren? 

Gunilla Molloy förespråkar vikten av att ta vara på elevernas egna frågor och motfrågor: att 

lära  av  litteratur,  inte  om.  Hon  för  också  fram  tesen  att  en  diskussion  i  skolan  inte 

nödvändigtvis  måste  mynna  ut  i  ett  svar  eller  lösning  på  frågan som diskuteras,  och  det 

behöver  inte  nödvändigtvis  vara  läraren  som  skall  komma  med  svaret.162 

Litteraturundervisning måste ytterst syfta till att låta eleverna få möjligheten att bilda sin egen 

uppfattning: man kan inte räkna med att litteraturen i sig, eller läraren, kan ge dem den, om 

inte  korrekta  så  åtminstone  önskvärda,  världsåskådning  som  omtalas  i  skrivelserna  om 

skolans värdegrund. Detta måste eleven själv anlända vid, efter att ha bekantat sig med så 

många alternativa  röster,  medier  och värden som möjligt.  Detta  sökande efter  individuell 

konsensus är starkt förknippat med skapandet av den egna identiteten, vilket är anledningen 

till att jag lagt så stor vikt vid identitetsskapande i min litteraturanalys. 

Att serien som  textform har mycket att erbjuda i fråga om didaktiska potentialer är jag 

övertygad  om.  Inte  minst  ankommer  det  svenskläraren  att  lyfta  fram  det  vidgade 

textbegreppet i undervisningen och att motverka hegemonistiska uppfattningar om högt och 

lågt  i  litteraturen.  Naturligtvis  ryms inte  detta  uppdrag inom ramarna för en bildruta,  och 

syftet med denna uppsats har inte varit att propagera för den tecknade seriens förträfflighet i 

litteraturundervisningen. Istället har det varit att presentera för läsaren en problematiserad och 

mångsidig bild  av tecknade seriers  didaktiska potentialer  i  skolan,  med både fördelar och 

nackdelar. Sammanfattningsvis: Analysen visar att Persepolis ger en ingående skildring av en 

ung, politiskt  medveten flicka och hennes identitetssökande i två radikalt  olika samhällen: 

fundamentalistiska  Iran  och  liberala  (men  främlingsfientliga)  Österrike.  Persepolis ger  en 

relativt mångfacetterad bild av olika kulturer, etniciteter och sociala system och kan därför 

erbjuda didaktiska potentialer i värdegrundsarbete. Farbror Joakims liv tenderar att cementera 

de  positivistiska  kategorier  som  splittrar  upp  och  stratifierar  ett  samhälle  och  saknar 

problematiserande  av  de  maktstrukturer  och  -förhållanden  som tas  upp  i  berättelsen.  De 

didaktiska potentialerna i detta verk kräver således ett aktivt problematiserande antingen från 

lärarens sida eller från elevens.

162 Molloy (2003), s. 310ff.
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Bilaga 1 - Enkätundersökning

Jag är:
 Kvinna
 Man

1. Läser du tecknade serier på din fritid?
Om JA, fortsätt med frågorna i tur och ordning. Om NEJ, gå till 
fråga 4.
 Ja
 Nej

2. Hur ofta läser du tecknade serier på din fritid?
 Varje dag
 Flera gånger i veckan
 En gång i veckan
 En gång i månaden
 Mer sällan

3. Vilka tecknade serier läser du på din fritid?

…………………………………………………………………………………….

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4. Läser du/har du läst tecknade serier inom ramen för ditt skolarbete?
Om JA, fortsätt med frågorna i tur och ordning. Om NEJ, gå till 
fråga 8.
 Ja
 Nej

5. Hur ofta läser du tecknade serier i samband med skolarbetet?
 Varje dag
 Flera gånger i veckan
 En gång i veckan
 En gång i månaden
 Mer sällan
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6. Vilka serier läser du/har du läst i skolarbetet?

…………………………………………………………………………………….

....................................................................................................................

....................................................................................................................

7. Om du har läst serier i skolarbetet, vem är det som har valt ut dem?
 En lärare
 Du själv
 Både jag och läraren har valt ut
 Någon annan (ange vem: ………………………………..)

8. Tycker du att det finns serier som är riktade särskilt till män respektive 

till kvinnor?

 Ja
 Nej

9. Om du svarat JA på fråga 8, ge exempel (om du kan) på typiska 

”manliga” serier:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

… och typiska ”kvinnliga” serier:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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10. Slutar många att läsa serier när de blir äldre, tror du?
 Ja
 Nej

Om JA, varför tror du det är så?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

11. Tycker du att serier är litteratur?
 Ja
 Nej

12. Tycker du att serier ska förekomma i skolundervisningen?
 Ja
 Nej

13. Avslutningsvis:  ge  exempel  på  egenskaper  som  du  tycker 
kännetecknar en tecknad serie. Alltså: vad är typiskt för en tecknad 
serie? Skriv så mycket eller så lite som du vill.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

            Tack för att du ville göra denna undersökning!
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Hur skulle du definiera ”tecknade serier”?

Genusaspekter?

Åldersaspekter?

Högt/lågt? (Är serier litteratur?)

Teman?

Läser du serier själv?

Vilka?

I vilka sammanhang?

Hur ofta?

Har du alltid läst serier?

Har du använt dig av serier inom ramen för din undervisning?

Vilka? Hur? Varför/varför inte? 

Vad tror du att elever tycker om serier i undervisningen?

Lärare generellt sett?

Hur ser du på användandet av serier i undervisningen i relation till vad styrdokumenten säger 

om värdegrunden?

Skillnader mot andra texter?

Hur ser du på urvalet? Vem, vilka osv. ”Seriekanon”?

Inom vilka ämnen/områden?

Bör serier förekomma oftare/alls? 

Om ja: även på bekostnad av traditionella texter? Om fortfarande ja: hur kan det 

genomföras?

Slutligen: är det något annat du skulle vilja fråga om eller ta upp? 
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